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1 A MARKETING ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETE, A 

MARKETING HELYE SZEREPE A VÁLLALKOZÁSBAN 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Áttekinthetőség 

⧠ Ok-okozati összefüggés meglátása 

⧠ Strukturális gondolkodás 

⧠ Vállalkozói szemlélet 

 

A marketing egy olyan komplex tevékenység, amelynek köszönhetően az eladások során többlet profit 

érhető el. A marketinghez szükség van vezetői szemléletre, pénzre, kreativitásra, és hatékonyságra. Ezek 

együttes megléte fogja biztosítani, hogy a marketing befektetés megtérül. A marketing a régmúltban is 

jelen volt, igaz kezdetleges formában. A rendelkezésre álló technikai környezet és a fogyasztói 

magatartás, a társadalmak fejlődése mind befolyásoló tényező volt. A kereskedelem fejlődéstörténete 

párhuzamba állítható a marketing történetével. Az újkori modern és a jelenleg a Világban oktatott és 

alkalmazott marketing az Amerikai Egyesült Állomok kapitalista piacszerkezete és aktivitásai alapján 

került megértésre és ezen példák kapcsán lehetett megalkotni azokat a rendszereket, amelyekről a mai 

marketing alapjai szólnak. Napjainkban egy paradigmaváltást élünk meg, ennek alapja az online tér, és 

telekommunikációs technika fejlődése, illetve korlátlannak tűnő lehetőségei. 1960-as évek egyfajta 

mérföldkőként említhető, hiszen akkor jelentek meg azok az eszközök, amelyekkel piacbefolyásolás, 

fogyasztói viselkedés formálás indult meg. A fogyasztó centrikus gondolkodás a közeljövőben maradni 

fog, de ma már vannak olyan fejlesztések is, amelyeket a fogyasztó a jelenben nem tud megfogalmazni. 

Ebben az esetben készen kap egy kreált terméket szolgáltatáscsomaggal, amelyet ezután megszokik. 

Kimaradni azért nem fog, mert a társadalmi nyomás óriási lesz, az adott termék „nemhasználata” 

hátrányosan érinti majd a mindennapokban. 

 

Amerika után Európa, majd a többi kontinens is együtt fejlődött marketingben. Egyre kifinomultabb 

piackutatási módszerek és vállalkozói kedv együtt jelentette a sikerfaktorokat. A globalizáció, a nagy 

kereskedelmi láncok térhódítása, és 2000-től az online, illetve offline piacterek megjelenése és gyors 

integrálása életünkbe felgyorsította a folyamatokat. A fogyasztói magatartás talán az, ami nem változik 

ilyen gyorsan. Ez alatt az értendő, hogy a fogyasztó igyekszik egyszerűsíteni, a piaci szituáció alapján a 

legjobb döntést hozni. A Freudi „énvédő” funkció jól működik, mint ahogy a „nyájjelenet”. erősödik a 

cég PR és CSR tevékenysége, egyre többet veszik ki részüket a közös társadalmi javak javításából. Ezek 

azok a területek, amelyeket az állam próbál koordinálni, de a vállalkozói szféra hozzájárulása is 

szükséges. 

 

Marketingkorszakok sorrendben: 

1. A termelésorientált korszakban a vállalat fő feladata a termelés volt. Korlátozott erőforrások és 

termelés mellett valódi marketing nem létezik. A változást a tömegtermelés váltotta ki. A versenytársak 

száma szerény, a vásárlói magatartás kutatása elhanyagolt volt. Jellemzője a túlkereslet. Az időszak a XX. 

század eleje, a túltermelési világválságig. 
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2. A fogyasztás- illetve. értékesítés-orientált korszak az 1930-as évek elejétől a második világháborúig 

terjedt. Túltermelésnél a piac felvevőképessége csökken, a vállalatok a termékek minőségével, illetve 

differenciálásával próbálnak a piacon életben maradni. A marketingtevékenység felerősödik. A 

kereskedelem szerepe megnő, új elosztási formák jelennek meg. Jellemzője, hogy már van elég termék. 

Cél, hogy el kell adni – ehhez megfelelő piackutatásra, árra, csomagolásra, márkára, eladásösztönzésre és 

reklámra van szükség. 

 

3. Klasszikus marketing korszak /fogyasztóorientált, az ’50-es évek időszaka/: A vállalati filozófia 

központjában a fogyasztó áll. A termelés a fogyasztói igényekből indul ki. Cél a vevő minél alaposabb 

megismerése és az igényeknek megfelelő termékfejlesztés. A marketing ebben a korszakban jellemzően a 

marketing menedzsment feladata. Jellemzője: előtérbe kerülnek a speciális igények, speciális 

tulajdonságú, egymástól eltérő termékígéretű termékek szolgáltatások. Megvalósul a profi pozicionálás, 

nagy szerepet kap a szegmentálás. 

 

4. Modern marketing korszakában a fogyasztói igények kielégítésénél, számolni kell a káros társadalmi 

hatásokkal is /környezetvédelem, egészségkárosító termékek/. Jellemzője: a jövő, a társadalom, 

egészsége, jóléte, a környezet kímélése kerül előtérbe (pl.: környezetvédelem a termelésben, a 

csomagolásban, az állatkísérletek felfüggesztése, veszélyes technológiák kialakítása stb.) 1980-as évek 

ezen korszak csúcsa. 

 

5. A globalizáció évtizedének a 90-es éveket említik. Jellemzője, hogy a nagy nemzetközi vagy 

multinacionális vállalatok költségcsökkentő stratégiával egyre nagyobb tömegű áruval árasztják el az 

egyes piacokat, amelyek általában nem differenciált termékek, nem veszik figyelembe az egyes országok 

fogyasztóinak eltérő szokásait, igényeit. Jellemzője, hogy az információkommunikációs eszközök 

nagymértékben fejlődnek és segítik a piaci szereplőket. (Bauer et al, 2007) 

 

6. E-marketing időszaka 2010-től, amikor is a technika már képes kis felületen, online és offline módon is 

kielégíteni az igényeket. A mobiltelefonok és tabletek, a sávszélesség és az internet gyorsasága, a 

közösségi média véleményformáló szerepének felerősödése új korszakot nyitottak. A fiatal korosztály 

más, jóval interaktívabb és ingergazdag környezetben nőtt fel, őket már máshogy kell elérni. A korábbi 

szakirodalmak ATL elemeiben felsorolt Internet teljesen más értelmet kapott. Ki is nőtte onnan magát, 

már OTL elemként lehet külön definiálni. Az „on the line” megfelelés jelzi, hogy a világháló és az 

eszközök, amelyeken a kommunikáció fennáll, már óriási, beláthatatlan és korlátlannak tűnő 

lehetőségeket rejt. A webes értékesítés csúcsokat dönt, egyelőre olcsóbban kényelmesebben tudunk ott 

vásárolni. Mindamellett könnyebb az alternatívák értékelése is.  

 

7. Prognózis, becsélés a jövőre vonatkozóan: 2030-tól a digitális világban a vállalatnak és a személyeknek 

(fogyasztóknak) külön életük lesz (digitális én). Az önvezető autók, a smart otthonok, smart vállalatok és 

smart városok más fogyasztói magatartást fognak igényelni, nyílván más vállalati marketingstratégiát is. 

Az adatbiztonság nagyobb hangsúlyt fog kapni. A termékek és szolgáltatások klasszikus piaca a digitális 

térbe fog áthelyeződni, ahol a közgazdasági elveknek megfelelően szintén kialakítja majd az egyensúly 

közeli helyzetét. A különbség viszont az lesz, hogy egyre többet lehet majd tudni a fogyasztóról, sőt 

többet, mint ő maga tud. Az összefüggéseket a digitális rendszer elvégzi, és olyanokra jön rá, amire maga 

a fogyasztó nem. Ezt kihasználva, egyedi marketing mixet alakít majd ki, komolyan befolyásolva a 

fogyasztót. 
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KOTLER FÉLE MARKETING DEFINÍCIÓ 

A marketing olyan vállalati tevékenység, amely a vevők igényeinek kielégítése 

érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket es 

szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, 

megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. 

A marketing olyan vállalati tevékenység, amely a vevők igényeinek kielégítése érdekében elemzi a 

piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket es szolgáltatásokat, megismerteti azokat a 

fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. (Bauer et al., 

2007) 

KOTLER FÉLE MARKETINGMENEDZSMENT DEFINÍCIÓ 

A marketing menedzsment a tervezésnek és a végrehajtásnak az a folyamata, melynek 

során elképzelések, áruk és szolgáltatások teremtése, árazása, ösztönzése és elosztása 

megy végbe, annak érdekében, hogy a cserén keresztül megvalósuljanak az egyéni és 

a szervezeti célok. 

A marketing menedzsment feladata, hogy oly módon befolyásolja a kereslet szintjét, időzítését és 

összetételét, hogy ezzel elősegítse a vállalati célok elérését. A tényleges kereslet szintje esetenként 

alacsonyabb, egyenlő vagy magasabb a kívánatos keresleti szintnél. A marketing menedzsment ezekkel 

az eltérő helyzetekkel kell megbirkóznia, a piackutatás, a tervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés 

segítségével. A marketingtervezés során a marketingszakemberek döntéseket kell hoznia a célpiacokról, a 

termékfejlesztésről, az árról, az értékesítési csatornákról, a termékek elosztásáról, a kommunikációról és 

az ösztönzésről. (Kotler, 2006) 

A marketinghez és a marketingtervezéshez mind a makroökonómia, mind a mikroökonómia területe 

kapcsolódik. Utóbbiban a fogyasztót, mint egyetlen személyt fogja fel, aki racionálisan, saját döntése 

alapján dönt, optimálisan költi el jövedelemét, a hasznosságának maximalizálására törekszik. A 

fogyasztás első jele a szükséglet megjelenése, ami valamely jószág megszerzésére vagy elfogyasztása 

iránti vágy, hiányérzet, amely cselekvésre késztet, és a fogyasztás révén kielégítést nyer. Hasznossági 

függvényen értjük a különböző javak mennyisége és az elfogyasztásuk által nyerhető hasznosságérzet 

közötti kapcsolatot. Az ordinális elmélet szerint nem lehetséges és nem is szükséges, a kardinális elmélet 

szerint lehetséges és szükséges a különböző javak elfogyasztásával elérhető egyedi hasznosságok 

tőszámokkal való mérése és összegzése személyenként és a társadalom egészére nézve egyaránt. 

(Kopányi, 1996) 

A vállalkozás vagy a vállalat szervezeti felépítésében az egyik meghatározó elem az értékesítés. A 

kereskedelem marketing, illetve a PR részleg az egész szervezet integrált részének kell lennie, csak ebben 

az esetben tud hatékonyan működni. Az „el kell adni a terméket vagy szolgáltatást” elv alapjaiban 

határozza meg az árbevételek alakulását. A ráfordítások és a költségoldal fix és változó tényezőivel az 

árbevétel áll szemben és alakítja ki adózás után a nyereséget. A marketing helye a vállalati struktúrában 

egy integrált formában tud csak megvalósulni. A szervezetek a marketingmunkát 5 koncepció alapján 

szervezhetik meg. Ezek a termék, - termelési, - az értékesítési, - a marketing, - és a társadalmi –marketing 

koncepció.  

Lehetséges marketing koncepciók: 

⧠ Termékkoncepció: folyamatos innováció, kiváló minőségű termékek gyártása áll a stratégia 

középpontjában.  
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⧠ Termelési koncepció: olcsó, széles körben elérhető termékek gyártása, a hangsúly a magas 

termelékenységen van. 

⧠ Értékesítési koncepció: a gyártó agresszív promóciós és értékesítési erőfeszítésekkel próbálja a 

vevőket vásárlásra ösztönözni. 

⧠ Marketing koncepció: a célpiac szükségleteinek és igényeinek a feltárása és kielégítése a 

versenytársakat megelőzve. 

⧠ Társadalmi-marketing koncepció: Nemcsak a célpiac, hanem a társadalom hosszú távú 

igényeinek és érdekeinek is megpróbál megfelelni a termelő. (Bauer et al., 2007) 

 

A gyakorlatban elképzelhető egyik vagy másik koncepció erősebb megléte, alapvetően a vállalat, 

vállalkozás egészének kell egy harmóniát, és egységes filozófiát kialakítania. Az egységek közötti 

információáramlás a közös célt kell szolgálnia. A marketing egység egy stratégiai munkacsoport. A 

vállalati struktúrában a felső vezetés szintjén jelenik meg a marketing, integrált formában illeszkedik be 

mind rendszerét, mind információáramlását tekintve. Menedzsment és vezetési stílus tekintetében is 

alkalmazkodik a vállalati filozófiához, a vállalati kultúrához. 

 

Ellenőrző kérdések: 

⧠ Mit értünk marketingen és marketingmenedzsmenten? 

⧠ Milyen fejlődési szakaszokat tudunk meghatározni a marketing területén? 

⧠ Milyen új kihívásokkal néz szembe a fogyasztói magatartás kutatás és a marketinges a piacon? 

⧠ Milyen lehetséges marketing koncepciók vannak? 
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2 PIACKUTATÁS, MARKETINGINFORMÁCIÓS RENDSZER 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Elemzés 

⧠ Rendszerszemlélet 

⧠ Összefüggések meglátása 

⧠ Célorientált gondolkodás 

 

A marketinginformációs rendszer egy informatikai alapú adatbázis, amelybe marketing adatok kapnak 

majd helyet. A fogalom szerint ez a rendszer képes nagyobb mennyiségű adatokat kezelni, idősorokból 

trendeket alkotni, illetve összefüggés vizsgálatokat készíteni. Mindezt egy olyan output formájában, 

amely alkalmas a döntéstámogatásra. A megfelelő helyen, a megfelelő időben, és a megfelelő minőségű 

információ a cél. A minőség alatt a mélységi, releváns információt értjük. 

BAUER - BERÁCS FÉLE MARKETING INFORMÁCIÓS RENDSZER DEFINÍCIÓ 

A marketing adatok gyűjtését, szelektálását, összefüggés vizsgálatát, jelentések 

készítését és az adatbiztonságot megteremtő tevékenységek és magának a rendszernek 

az összessége.  

A marketing információs rendszer felépítését és moduljait Némethné (2018) ábrája alapján kerül 

bemutatásra.  

 

1. ábra: MIR felépítése és 

moduljai (forrás: Némethné, 

2018) 

 

A piackutatás a marketing probléma azonosítására irányul. Meg kell értenünk a fogyasztót, mire van 

szüksége, mennyit hajlandó érte fizetni és hogy milyenek a vásárlási valamint kommunikációs szokásai. 

Döntést kell hoznunk a szükséges információkról, a kutatási módszerekről, valamint a kutatás pénzügyi és 

időbeni feltételeiről. Számba kell venni a felhasználható emberi erőforrásokat és eszközigényt is. 

Megfigyelés, kísérlet vagy megkérdezés útján kell megszerezni a kívánt információkat. (Józsa - Veres, 

2000) 

Feladatok:  

⧠ mintavételi eljárások rögzítése,  
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⧠ mintavétel elvégzése,  

⧠ vizsgálatok előkészítése,  

⧠ kérdőív szerkesztése,  

⧠ kérdezők kiválasztása,  

⧠ képzése és ellenőrzése.  

A megszerzett adatok rendszerezése, elemzése, értelmezése. A döntéshozók számára összefoglalja a 

gyakran bonyolult és összetett kutatási folyamatot, és megállapítása alapján javaslatokat tesz a feltárt 

problémák megoldására. A piaci információk megszerzése számos formában képzelhető el. Mivel az 

egyes döntési problémák különböznek egymástól, ezért gyakran csak a testre szabott megoldások hoznak 

jó eredményt. A kutatástervezés során döntést kell hoznunk a szükséges információkról, a kutatási 

módszerekről valamint a kutatás pénzügyi és időbeli feltételeiről. Itt kell számba venni a felhasználható 

emberi erőforrásokat és az eszközigényt is. Az információigényt, a szükséges információk körét a 

probléma jellege és konkrét formája határozza meg. Az információigény tervezésénél mérlegelnünk kell a 

különböző információforrások hozzáférhetőségét, jellemzőit stb. Meg kell határoznunk a várható 

információ felhasználás és elemzés szempontjait. (Malhotra, 2001) 

 

Marketingkutatási módszerek: 

⧠ A primer kutatás: még nem ismert és nem publikált, eredeti adatok saját kutatási célra történő 

megszerzését jelenti. A primer kutatásoknak alapvetően három formáját különböztetjük meg: a 

megkérdezést, a megfigyelést és a kísérletet. 

⧠ Szekunder kutatás: mások által felvett és közzétett, általában más kutatási célt szolgáló adatok 

megszerzését értjük. A szekunder kutatás általában akkor jó hatásfokú, ha folyamatosan végzik. 

Az adatok állandóan aktualizálhatók a hozzáférhető piaci hírekkel, sajtófigyeléssel. Ez 

természetesen szervezetet és költségvetést igényel, de ennek fejében olyan ismereti hátteret 

biztosít, amely a primer kutatás költségeit csökkenti. (Malhotra, 2001) 

A kutatásoknál a hipotézisek felállítása szükséges, amelyek meghatározzák a kutatások célját és ezt 

igazolni kell megfelelő eredményekkel, módszerekkel. A megfigyelés során általában a célcsoportba 

tartozó fogyasztók vásárlási, termékhasználati magatartását ismerjük meg. A kísérlet során a célcsoportba 

tartozó fogyasztókat meghatározott keretek között befolyásoljuk, s megkíséreljük a változásokat 

regisztrálni. A megkérdezés a leggyakrabban alkalmazott piackutató módszer. A standard vizsgálatoknál 

előre elkészített kérdőív szolgál alapul, vagyis ugyanolyan módon kérdezünk minden megkérdezettől. A 

mélyinterjú esetében csak a gondolati vázat határozzuk meg, s a megkérdezett egyéni vélemények 

kifejtését kérjük. A csoportos interjú a személyes véleményeken túl a megkérdezettek (célcsoport) közötti 

viszonyokat is feltárhatja. A csoportos interjúk vezetéséhez jelentős szakértelem szükséges. A standard 

megkérdezés vizsgálat történhet írásbeli vagy szóbeli megkérdezéssel. Az adatgyűjtés során a korábban 

meghatározott keretek között kell a kívánt információkat megszerezni. Olyan feladatokat kell ellátni, mint 

a mintavételi eljárások rögzítése, mintavétel elvégzése, a vizsgálatok előkészítése, kérdőív szerkesztése, a 

kérdezők kiválasztása, képzése és ellenőrzése. (Józsa - Veres, 2000) 

 

A kutatási jelentés felépítésénél a következő logikai sorrendet lehet követni: 

1. Kísérőlevél 

2. Címoldal  

3. Tartalomjegyzék 

4. Bevezetés, célkitűzés 

5. Vezetői összefoglaló 
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6. Módszertan 

7. A kutatás eredményei 

8. Következtetések és javaslatok 

9. Mellékletek (Malhotra - Simon, 2009) 

A kutatási jelentés tartalmi fejezetei, tartalmi súlyai függenek attól, kinek készülnek. Pályázatokhoz, 

bankoknak, de a felső vezetésnek egyaránt készíthetőek. Ezek esetén néhány fejezet egyszerűsödik, vagy 

éppen bonyolódik, azaz mélységi szakmai tartalomra lesz szükség. 

A marketing kutatás folyamata:  

⧠ a probléma feltárása,  

⧠ a kutatási cél meghatározása,  

⧠ a kutatás pontos tárgya és a populáció definiálása,  

⧠ a várható és elvárt információk pontos meghatározása,  

⧠ a kutatási forma és erőforrások számbavétele,  

⧠ a módszertanok kiválasztása, indoklása, mintavételi eljárás meghatározása,  

⧠ akcióterv, munkaterv és szükséges finanszírozási logisztikai előkészületek megszervezése,  

⧠ végrehajtás,  

⧠ felelősök és határidők betartása,  

⧠ a kutatási forgatókönyv ellenőrzése,  

⧠ adatfeldolgozás, kódolás,  

⧠ szoftver és hardver biztonság megteremtése,  

⧠ megbízhatósági mutatók számítása,  

⧠ összefüggés vizsgálatok és alapstatisztikák lekérése,  

⧠ kutatási jelentés összeállítása, vezetői összefoglaló elkészítése és eljuttatása. (Burns - Bush, 2010) 

A kvalitatív kutatási eljárások lehetnek közvetlenek és közvetettek. Előbbi esetén fókuszcsoport és 

mélyinterjúk alkalmazhatóak. Utóbbi esetén ún. projektív technikák, mint pl. kiegészítő technikák, 

kifejezési technikák, asszociációs technikák használhatóak. (Malhotra - Simon, 2009) Az SPSS szoftver 

alkalmas szegmentálásra, azaz klaszterelemzést tud végrehajtani. Ezt általában megelőzi a faktoranalízis. 

Az alapstatisztikákon túl a következő főbb tartalmak és összefüggések, valamint statisztikai mutatók és 

korrelációk kérhetőek le: 

⧠ lineáris mutatók, lineáris regressziók, 

⧠ Mann-Whitney mutató, 

⧠ Kruskal Wallis mutató, 

⧠ T-próba mutató, 

⧠ leíró statisztikák, 

⧠ ANOVA modellek, 

⧠ görbeillesztés, 

⧠ kereszttáblák, 

⧠ nemparaméteres táblák, 

⧠ diszkriminancia elemzés 

⧠ faktoranalízis, stb. (Janssens et al., 2008) 

A marketing kutatás feladata, hogy a megszerzett adatokat rendszerezze, elemezze és értelmezze. A 

kutatási jelentés célja, hogy a döntéshozók számára összefoglalja a bonyolult és összetett kutatási 

folyamatot, és megállapításai alapján javaslatokat tegyen a feltárt problémák megoldására. Induló 

vállalkozás esetén is el kell készíteni azt a számítástechnikai alapú adatbázist, amelyben azután gyűlnek 

az adatok és a piac keresleti és kínálati oldalára vonatkozóan is hasznos, döntéstámogató információkat 
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tud majd tartalmazni. A cél, hogy a megfelelő időben, a megfelelő minőségben, és a megfelelő embernél, 

illetve helyen álljon rendelkezésre az információ. Ennek az információnak olyan mélységűnek kell lennie, 

amilyet a felhasználó, „megrendelő” igényelt. A rendszernek lehetővé kell tennie a horizontális és a 

vertikális információáramlást, mindemellett a jogosultságokat is tisztázni kell, ki és hogyan milyen és 

mennyi adatot, riportot láthat, elemezhet. A marketing információs rendszer által nyújtott plusz 

információk versenyelőnyt jelenthetnek a cégnek. 

 

Ellenőrző kérdések: 

⧠ Mit értünk marketing információs rendszeren? Miért van erre szükség? 

⧠ Milyen piackutatási módszereket ismer? 

⧠ Mi a marketing kutatás folyamata? 

⧠ Milyen mutatókat tud számolni az SPSS statisztikai szoftver? Soroljon fel néhányat! 
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3 FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÉS CÉLCSOPORT-KÉPZÉS 

A PIACON – FIGYELEMBE VÉVE A VERSENYTÁRSAKAT 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Rendszerszemlélet 

⧠ Elemzés 

⧠ Folyamatmegértés 

⧠ Szegmensekben gondolkodás 

 

A fogyasztó hosszabb, rövidebb döntési folyamaton keresztül jut el egy konkrét termék vagy szolgáltatás 

megvásárlásához. A fogyasztó és nagyon érdekes jószág, közgazdasági értelemben is. Elvileg mindenki 

racionálisan választ és dönt, optimálisan költi el rendelkezésre álló jövedelmét. A valóságban azonban 

nem feltétlenül van ez így, és gyakran a lokális piacok sajátosságai miatt néhány alaptétel is megdől. A 

vásárlási szituációk befolyásolhatják például azt is, hogy mennyit vagyunk hajlandóak adni egy-egy 

termékért. 

A vásárlási döntési folyamat a következő szakaszokra bontható: 

⧠ probléma felismerés, igény kialakulása 

⧠ információgyűjtés, 

⧠ értékelés és választás, 

⧠ üzlet és termék, szolgáltatás kiválasztása majd a tényleges vásárlás, 

⧠ vásárlás utáni értékelés, elvárt és tényleges hasznosság összehasonlítása, 

⧠ kognitív disszonancia. (Töröcsik, 2007) 

A vásárlói döntések többfélék lehetnek és akár egyszerre is megjelenhetnek egy-egy vásárlás során. A 

vállalkozásnak tisztában kell lennie, hogy az adott értékesítési csatorna helyen, az adott célcsoportok 

hogyan gondolkodnak, milyen döntési típusok alakulhatnak ki. Ennek tudatában kell tudatosan 

alkalmazni az egyéb marketing praktikákat.  

A vásárlói döntések típusai: 

⧠ impulzusvásárlás, 

⧠ rutindöntések, 

⧠ korlátozott döntéshozatal, 

⧠ kiterjesztett döntéshozatal. (Hoffmeister, 2004) 

 

Impulzusvásárlásra akkor kerül sor, amikor a fogyasztó egy váratlan, erőteljes és ellenállhatatlan 

késztetést érez, hogy azonnal megvegyen valamit. Az impulzusvásárlás megvalósulásának feltétele, hogy 

ezeket az ingereket az egyén érzékelje, és egy belülről jövő pozitív érzelmi reakció hatására azonnal 

cselekedjen. A meleg impulzusvásárlásokat erős érzelmi töltés jellemzi, míg a hideg impulzusvásárlások 

a szokásokon alapuló, emlékezeti impulzusvásárlások (a termék látványa váltja ki a vásárlást) és a 

mellékesen történő (low involvement) vásárlások. Korábban megkülönböztettek tervezett 

impulzusvásárlást is. Az impulzív vásárlási magatartás négy tényezőre vezethető vissza. Az első a 

személyiség, ez foglalja magába az impulzív viselkedésre való hajlamot. A vásárlási hajlandóság 

gátolhatja vagy elősegítheti a fogyasztó társadalmi–gazdasági helyzete. A vásárlást az egyén pillanatnyi 

hangulata, életének aktuális körülményei is elősegíthetik. Végül a vásárlási szituációnak is fontos szerepe 

lehet az impulzusvásárlás létrejöttében. (Hoffmeister, 2004) 
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Rutindöntések, szokásokon alapuló döntések esetén tulajdonképpen nincs is döntés. Nagyon sok termék 

vásárlása, pl. fogkrém, kávé, újság vásárlása ismétlődő, rutinjellegű. Ilyenkor a fogyasztó nem sokat 

gondolkozik a döntésen, szinte automatikusan a megszokott márkát választja. A szokásokon alapuló 

döntéseknek két fajtája van: a márkahűségen alapuló rutin, valamint az ismételt vásárlás. Előbbi esetén a 

fogyasztó valamikor elemezte a különféle fogkrémek tulajdonságait, a sok közül kiválasztotta, és azóta 

ragaszkodik hozzá. A versenytársaknak nagyon nehéz az ilyen vásárlót elcsábítani. Ha vásárló ízlésének 

egyszerre 4-6 márka is megfelel, akkor márkahűségről beszélünk. Az ismételt vásárlásnál a fogyasztónak 

az a véleménye, hogy minden fogkrém egyforma, igazán nincs lényeges különbség köztük. Egyszer 

kipróbálta elégedett volt vele, ezért újra megveszi, de nincs kötődése hozzá. Ezt a vásárlót a versenytársak 

könnyen el tudják csábítani. A modern fogyasztó nem valószínű, hogy egy életen át kitart egy bizonyos 

márka mellett. 

 

A korlátozott rutinmegoldás hasonlít a rutindöntéshez. A vásárló egy adott termékkategóriából mindig a 

legolcsóbbat veszi (döntés szabály), vagy az éppen akciós terméket vásárolja, vagy azt, amelyiket 

reklámoznak, vagy amelyiket valaki (pl. referenciacsoport, véleményvezető) ajánlott. A leegyszerűsített 

vásárlási döntés tehát az, amikor a vásárlót a környezete által sugallt kész minták vezetik a termék 

választásában. Akik kevésbé szeretnek vásárolni, gyakrabban hoznak leegyszerűsített döntést, ezzel is 

minimálisra csökkentve a vásárlással töltött időt. 

 

A kiterjesztett vásárlási döntésnél igazi vásárlási döntésről általában nagy értékű termékek, pl. autó, 

ház, hűtőszekrény esetén beszélünk. Ezeknek a termékeknek magas az észlelt anyagi, társadalmi stb. 

kockázata, ezért a vásárló több energiát/időt fektet a vásárlási döntésbe. (Hoffmeister, 2004; Töröcsik, 

2007) 

 

Az alábbiakban a fogyasztói szakaszokat kerülnek bemutatásra, időrendi sorrendben. 

Probléma felismerés  

A probléma felismerés a szükséglet felmerülése, amikor a fogyasztó felismeri a különbséget a kívánt 

állapot és a tényleges állapot (a termék nincs a birtokában) között.  

A probléma felismerést elősegítő szituációk: 

⧠ Nem megfelelő a készlet: elfogy a kenyér, tej stb. 

⧠ Elégedetlenség a meglévő termékkel: pl. a ruha teljesen jó, csak nem divatos. 

⧠ A fogyasztó igénye a változatosság iránt: Az új márkát megvásárolták (márkát váltottak), azért 

tették, mert változatosságra vágytak és nem azért, mert elégedetlenek voltak az addig használt 

márkával. 

⧠ Változás a környezeti körülményekben: a családi életciklus különböző szakaszaiban szükségletek 

jelentkeznek. 

⧠ Változás az anyagi helyzetben: a pénzügyi helyzet elősegítheti és akadályozhatja a probléma-

felismerést. Ha a fogyasztó örököl, fizetésemelést kap – a probléma felismerés vezethet új autó, 

mosogatógép, utazás stb. megvásárlásához. Ha viszont azt várja, hogy elveszíti az állását, akkor 

igyekszik kevesebb problémát felismerni, vagy olcsóbb termékeket vásárolni. 

⧠ Marketingtevékenységek: a marketingszakemberek folyamatosan arra törekednek, hogy a 

probléma-felismerést elősegítsék a különféle reklámkampányok és egyéb promóciós akciókkal. 

(Hoffmeister, 2004) 
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Információkeresés 

Az információkeresés időigényes, energiába és pénzbe kerül, esetleg le kell mondani más, szívesen 

végzett tevékenységről. A keresés lehet külső és belső, aktív és passzív. Aktív keresés az, amikor a 

fogyasztó több üzletbe elmegy és összehasonlítja a választékot és az árakat, vagy aktívan keresi az 

információt (pl. az interneten). Passzív az, amikor nem keresi szándékosan az információt, de felfigyel 

újságolvasás, vagy tv-nézés közben a reklámokra. Belső keresés: Miután a fogyasztó felismerte a 

problémát, mentális keresés történik, ilyenkor a memóriából próbálja meg előhívni az információkat. 

Például a fogyasztó emlékezhet rá, hogy ismerőse negatív megjegyzést tett egy bizonyos kávémárkára. A 

belső információk nagyon fontosak – ha a fogyasztónak rossz tapasztalata volt, nem valószínű, hogy újra 

megveszi azt. Külső keresés: A fogyasztók külső információs forrásokat vesznek igénybe. (Töröcsik, 

2007, Veres - Szilágyi, 2007) 

Az információkeresést befolyásoló tényezők: 

⧠ Költség és idő: (pl.: utazási költség) sok üzlet felkeresése több időt vesz el. 

⧠ A termék típusa: drága termék esetén több az információgyűjtés. 

⧠ Az üzlet típusa: szaküzlet esetén bővebb és pontosabb lesz az információ. 

⧠ Az észlelt kockázat nagysága. Ez szubjektív, a bizonytalanság hátterében mindig informáltság 

hiánya áll. A kockázat típusai: funkcionális, pénzügyi, fizikai, társadalmi, pszichológiai. Az 

észlelt kockázat nagysága és mennyisége függ a vásárló személyiségétől, az adott kultúrától, a 

szituációtól, a termék szolgáltatás jellegétől és az árától.  

A kockázatcsökkentés módjai: 

⧠ Olyan márkát vásárol, melyet híres személyek reklámoznak. 

⧠ Olyan márkát vásárol, amit már ismer és elégedett vele. 

⧠ Olyan márkát vásárol, már egy cég letesztelt és jónak tart. 

⧠ Jól ismert a márka és bízik a márka hírnevében. 

⧠ Ha nincs még tapasztalata a vásárlónak, akkor garancia vagy pénz visszaadás, ingyen minta 

növelheti a bizalmát. (Hoffmeister, 2004; in Szakál, b, 2010) 

 

Az értékelés és választás szakasza 

Az értékelő kritériumok olyan terméktulajdonságok, melyet a vásárló keres egy bizonyos fogyasztói 

probléma megoldására. Pl.: ár, minőség, stílus, íz, presztízs, kalória, koleszterin, zsírtartalom. Az értékelő 

kritériumok meghatározása történhet: direkt módon /pl.: kérdőíves felmérés/, fókuszcsoportos 

vizsgálattal, projektív technikával /pl.: asszociációk, mondatbefejezések/. 

Az alternatívák közötti döntésekre vonatkozó szabályok: 

⧠ kompenzációs (egyszerű additív: összeadja a márkák pozitív tulajdonságainak számát, és azt 

választja, ahol magasabb ez az összeg vagy súlyozott additív: a vásárló az egyes kritériumok 

fontosságát is figyelembe veszi), 

⧠ nem kompenzációs modellek. 

A választás nehézsége és dilemmái alapvetően az adott személy személyisége is befolyásolja. Van olyan 

fogyasztó, aki ezt lazábban veszi, és van olyan, aki több napig, hetekig gondolkodik egy-egy alternatíván. 

A szűrés és a különböző módszerekkel való szelektálás mind segíti a fogyasztót a gyors döntésben. Van 

súlya ennek, hiszen lehet, hogy valaki gyorsan dönt, de ennek párosulnia kell majd a folyamat végén az 

elégedettséggel is. Az internet és mobiltelefon platformon alkalmazott alkalmazások nagyban segítik 

ezeket a szűréseket, és alternatívák közötti választásokat. 
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A nem kompenzációs döntési szabályoknál is több lehetőség van: 

⧠ Konjuktív (összekapcsolódó): az összes kritériumra egy minimumértéket állapít meg és ez alapján 

értékel. Csak azokat a márkákat veszi figyelembe, amelyek elérték ezt a minimumot. 

⧠ Diszjunktív (szétválasztó): minden tulajdonságra megállapít egy maximális szintet. Azt választja, 

ami ebbe belefér. 

⧠ Lexikografikus: fontosságuk szerint rangsorolja a kritériumokat. Kiválasztja azokat az 

alternatívákat, amelyek a legjobban teljesítik a legfontosabb kritériumokat. Ha ezt két vagy több 

márka, akkor a második legfontosabb kritériumok alapján is összehasonlítja a márkákat. 

⧠ Speciális: érzelmileg irányított szabály. A vásárló a terméktulajdonságok értékelése nélkül dönt. 

 

Üzletválasztás és vásárlás 

Fontos az üzlet elhelyezkedése. A fogyasztó a közelebbi üzletet választja. Az idősek a személyesebb 

kiszolgálást preferálják. A vásárlások egy része nem tervezett. Ezt befolyásolja: a pénztár körül 

elhelyezett áruk, az eladói reklámok, az árleszállítás és egyéb árukapcsolás, a termékek elhelyezése a 

polcokon, az áru elhelyezése az üzletben, az üzlet hangulata, az eladószemélyzet, a készlethiány. Az üzlet 

hangulatát és belső kialakítását befolyásolja a világítás, az áru bemutatása, a padlóborítás, az üzletben 

alkalmazott színek /figyelem felkeltése: meleg színek/, hangok, szagok, eladó személyzet öltözéke, 

viselkedése. Ha valami nem kapható befolyásolja a vásárlási döntést. Vagy egy másik márkát vásárol 

vagy elmegy egy másik üzletbe, vagy elhalasztják a vásárlást. 

 

A vásárlás 

Történhet készpénzzel, hitelkártyával, bónuszpontokkal. A vásárlás feladatorientált és élményorientált 

tevékenység, egyidejűleg élvezet és munka. 

 

Vásárlás utáni folyamatok 

A nehéz döntés után fellépő aggodalom, kétely: kognitív disszonancia, amely függ attól, hogy mennyire 

visszavonható a döntés, hogy mennyire fontos az a döntés, hogy mennyire nehéz az alternatívák között 

választani és hogy mennyire hajlamos aggódásra a vevő. A termék használata után a fogyasztó észleli 

annak teljesítményét. Ez lehet az elvárt felett, megegyezhet azzal vagy lehet az elvárt szint alatt. Az 

elégedetlenség vezethet márkaváltáshoz, panasztevéshez, mely sokat árthat a márka imázsának. 

(Hoffmeister, 2004, in Szakál, a, b, 2010) 

 

A célcsoport-képzés a piac ismeretét és a potenciális vásárlók ismeretét feltételezi. A legfontosabb 

ismérvek szerint lehet őket csoportosítani. Az elv, hogy egy-egy marketing aktivitásra azonos, vagy 

nagyon hasonló módon reagáljanak. A statisztikai szoftverek képesek ezen szignifikáns különbségeket 

meglátni és eredményeket is kihoznak. Ezeket a gyakorlatban ellenőrizni kell. Két szabályt kell betartani. 

Az egyik, hogy a célcsoporton belül a legkisebb különbségek legyenek, a másik, hogy a szegmensek 

között a legnagyobb különbség legyen.  

A CÉLCSOPORT-ELEMZÉS DEFINÍCIÓJA 

Célcsoport-elemzés esetén a fejlesztés potenciális keresletének azonosítása, az egyes 

célcsoportok részletes elemzése történik meg. 
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A célcsoport-elemzés során a következő kérdésekre keressük a választ: 

⧠ Melyek pontosan a fejlesztés potenciális célszegmensei? Miért?  

⧠ Konkrétan milyen szolgáltatásokat keresnek?  

⧠ Mi jelenti a fő motivációt?  

⧠ Milyen tényezők befolyásolják őket a döntések meghozatalában?  

⧠ Milyen elvárásokat fogalmaznak meg az adott termékkel kapcsolatban? 

⧠ Milyen alapvető szolgáltatási hátteret várnak el?  

⧠ Vannak esetleges piaci rések, amelyeket a termékek pótolni fognak?  

⧠ Milyen mikor, milyen módon választják ki a számukra megfelelő szolgáltatások?  

⧠ Mi alapján döntenek?  

⧠ Hol, hogyan vásárolnak?  

⧠ Mekkora jelentősége van az online információszerzésnek, foglalásnak? (Józsa et al., 2005) 

A célcsoportokat lehet rangsorolni is, aszerint, hogy melyik hozza a legtöbb bevételt, vagy számuk 

alapján a legnagyobb tömeget jelentik. A vásárlás gyakorisága is lehet ilyenkor szempont. A célcsoport 

jellemzője, hogy a cégünk konkurenciájához is átpártolhat. Emiatt szükséges a versenytárselemzés. A 

lehetséges versenytársak azonosítása és termékük megismerése, marketing mixük megértése a cél. 

Emellett a piaci tevékenységük (aktivitásuk) értékelését is el kell végezni. A versenytársakkal szemben 

hasznosítható komparatív előnyök (egyediségek, többletszolgáltatások) definiálása tartozhat ide. Egy 

SWOT elemzés is készíthető, amely az erősség, gyengeség, lehetőség, veszély tényezőket veszi sorra és 

elemzi a vállalkozást. Érdemes táblázatban összefoglalni, hogy melyik célcsoportot, melyik konkurencia 

fogja veszélyeztetni. Ezekre fókuszálva lehet meghozni döntéseket, amelyekkel ezen a fenyegetettségek 

ideiglenesen elmúlhatnak. Ez a versenytárs figyelés egy folyamatos éberséget és folyamatos elemzést 

igényel a piacon. Különösen az új piaci belépők lehetnek meglepetések, ha nem számítunk rájuk. A 

cégünk akkor lehet sikeres, ha egyedi és stílusos tud lenni, ma már elvárt, hogy valamilyen élményt is 

nyújtson a termék, vagy szolgáltatás. 

 

Ellenőrző kérdések: 

⧠ Melyek a fogyasztó döntési folyamatának lépései? 

⧠ Milyen szabályok, elvek alapján dönt a fogyasztó, alternatívák értékelése? 

⧠ Mit értünk célcsoport-elemzésen? Milyen kérdésekre keressük ekkor a választ? 

⧠ Mi a célcsoport-képzés két alapszabálya? 

⧠ Miért van szükség versenytárselemzésre? 
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4 MARKETINGSTRATÉGIA TERVEZÉS, POZÍCIONÁLÁS 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Stratégiai gondolkodás 

⧠ Piaci térlátás és helyzetfelismerés 

4.1 Stratégia, vezetői marketingdöntések, pozícionálás 

Az üzleti tervet nem csak azért kell készíteni, mert az esetleg szükséges banki hitelbírálathoz, hanem mert 

így jobban átlátjuk a vállalkozás piaci helyzetét és üzletpolitikáját. Vezetői marketingdöntések csak 

stratégia tervezéssel együtt relevánsak. A tervezés maga egy eszköz, egy lehetőség, hogy a cég 

felkészüljön a jövőbeni kihívásokra és jobban tisztában legyen a helyzetével, erőforrásaival. Az üzleti terv 

szerves részét képezi a marketing terv, amely ugyanúgy költségvetést, azaz pénzügyi tervet tartalmaz. A 

megtérülés fontos elem, mint ahogy maga a hatékonyság is.  

A stratégia üzleti terv részei:  

1. Vezetői összefoglaló. 

2. A vállalkozás általános bemutatása. 

3. Marketing Terv. 

4. Működési terv. 

5. Vezetőség és szervezeti felépítés. 

6. Pénzügyi terv. 

7. Mellékletek. (Siegel et al., 1996, Cohem et al., 2009). 

A terv első részét, a vezetői összefoglalót legutoljára érdemes megírni. Ez egy rövid összefoglaló magáról 

a tervről. Bár egy rövid részről van szó, a döntéshozó érdeklődését először ennek kell felkeltenie. A terv 

többi részének a megírásakor törekedjünk arra, hogy az egyes részek egymásra épüljenek, egymásnak ne 

mondjanak ellent. A vezetői összefoglalóban le kell írni a célokat, azok milyen stratégia célokhoz 

igazodnak. Mennyibe kerül a projekt, mi várható tőle, mennyi a plusz bevétel, vagy egyáltalán milyen 

hasznon várható. A megvalósuláshoz szükséges feltételeket is érdemes itt felsorolni, illetve a kockázati 

tényezők közül a legfontosabbakat. A vállalkozás általános bemutatására általában akkor kerül sor, ha 

külső partnernek, pl. banknak íródik az üzleti terv. Belső használatnál ettől el lehet térni, bár általában a 

frissítések miatt a gyakorlatban mégis belekerülnek ezek az alfejezetek is a tervbe. Ebben a részben kell 

szerepeltetni a vállalkozás alapadatait, működési formáját (Siegel at. al., 1996; McDonald, 2005). A 

marketing tervben szerepeltetni kell az ágazati áttekintést, amelyet környezetelemzésnek is szoktak hívni. 

A legismertebb a STEEP elemeknek a bemutatása, amely kiterjed a gazdasági, a környezeti, a társadalmi, 

a jogi, a politikai, a technikai és egyéb környezeti tényezőkre is. Ezen túl le kell írni pontosan azt a 

terméket vagy szolgáltatást, amit kínálunk a piacon. A helyzetelemzés során az ún. SWOT elemzést 

alkalmazzuk, amely az erős, gyenge pontokat, a vállalkozás lehetőségeit és veszélyeit sorolja fel, elemzi. 

Ezt követi a szegmentáció, azaz a potenciális piac ismérvek szerinti csoportosítása és rangsorolása. Ekkor 

dől el, hogy milyen szegmens-stratégiát fogunk alkalmazni. A versenytárselemzés a marketing terv 

következő eleme, amelyben a versenytársak agresszivitását érdemes meghatározni, mennyire tudnak 

bennünket utánozni, illetve hol helyezkedünk el hozzájuk képest, milyen erőviszonyok jellemzőek. A 

marketing terv első fontos része ezzel zárul. A második kardinális részben a célok megfogalmazása 

mellett helyet kap a stratégiához való illeszkedés ténye is, valamint a tervezett marketing-mix (4P) 

összeállítása. A marketing terv végén kap helyet a költségvetés és az akcióterv, amelyben leginkább a 

hatékonyságot kell figyelembe venni (McDonald, 2005, Cohem et al., 2009). 
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Az egyes részek tartalmi elemeit a következő felsorolás tartalmazza: 

1. Ágazati áttekintés. 

2. Termékek, szolgáltatások. 

3. Piaci szegmentáció. 

4. Versenytársak vizsgálata. 

5. Marketing Mix. (McDonald, 2005, Kotler, 2006) 

A jövőkép a piaci pozícionálás (célmeghatározás) nélkül nem értelmezhető. A termék elhelyezése az 

adott piacon, a várható eredmények megfogalmazása, a közvetlen és közvetett célok kijelölése a feladat. 

Ezeket egy percepciós térképen is el lehet helyezni, segítve ezzel a vizualitást.  

A vezetői döntések menedzsment feladatok. Ahhoz, hogy egy jó vezető kézben tudja tartani a vállalkozást 

vagy a vállalatot, ahhoz szükség van információkra. Ezekhez a marketing információs rendszeren 

keresztül vagy általában a vállalati információs rendszeren keresztül lehet eljutni. A vezetői stílus és a 

vállalati filozófia egyensúlya, a vállalati kultúra kialakítása a piaci siker egyik kulcs. több tényezőnek kell 

egyszerre teljesülnie ahhoz, hogy valóban piacvezetők legyünk, valóban folyamatos kereslet legyen a 

termékeink, szolgáltatásaink iránt. 

 

4.2 Marketing-mix, termék és szolgáltatásmarketing megközelítések 

A marketing-mix a klasszikus 4P rendszert alkalmazza, amely szolgáltatások esetén kibővül. A termék, az 

ár és az értékesítési csatornapolitika, valamint a marketingkommunikáció az, amit el kell tudni dönteni a 

vállalkozásnak. Ezen elemeket harmonizálni kell. 

 

4.2.1 Termékpolitika, termék-életgörbe koncepciók 

A termékfejlesztésnél a cél, hogy a fejlesztés révén létrejövő kínálati elemekből versenyképes termék 

álljon össze. A piacra vitt konkrét terméket kell tudunk nagyon pontosan megfogalmaznunk, amely 

szabadalmi okok miatt is nagyon előnyös. Másrészről törvényi kötelezettségünk van, hogy a termékleírás 

megtörténjen. Különösen, ha élelmiszerről van szó. A termékünk funkcionális része a fogyasztók alapvető 

igényeivel kell összhangban lennie. Meg kell tudnunk mondani, hogy a termék egyes elemei, 

szolgáltatásai pontosan mely szegmensek igényeihez fognak igazodni. A termékeknek és 

szolgáltatásoknak van egy úgynevezett elvárt termékkategóriája és egy kiterjesztett kategóriája. Utóbbi 

esetén olyan elemeket is tartalmaz a termékünk, amely gyakorlatilag a fogyasztó igényei között még nem 

is szerepelt. Ezek egyben versenyelőnyt is jelentenek. A termékélet-görbének több szakasza van, a 

termékfejlesztés, a tesztelés, és a termék végleges kialakítása csak a piaci felkészülés egyik szakasza. 

A márkaépítés a termékpolitikához tartozik. Márkázással jobban tudom pozícionálni a termékemet a 

piacon. Biztosabb bevételekre tehetek szert és a fogyasztói bázis is stabilabb. A márkaépítés maga egy 

hosszú, stratégiai folyamat, amely társul egy árképzéssel, egy egyedi terméktulajdonsággal, valamint egy 

sajátos „design”-nal. A Kotler (2006) féle megfogalmazás mutatja, hogy a cél egyben egy pozícionálás is, 

amely szintén segíti a terméket a piacon. A fogyasztók számára is biztonságot nyújt, hiszen tudják mit 

kapnak a pénzükért. Gyakran egyfajta életérzés és általában érzelmi kötödés alakul ki egy-egy márka 

kapcsán. 
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A KOTLER FÉLE MÁRKA DEFINÍCIÓ 

A márka egy név, kifejezés, egy jel, egy szimbólum, design, vagy ezek kombinációja. 

Célja, hogy adott termelő, vagy eladó termékét azonosítsa és megkülönböztesse őket 

más versenytársakétól. 

A márka típusai: 

⧠ Termelői márka: a márkanevet a termelő adja, és egyben ő is menedzseli a terméket. pl.: Nike, 

Renault. 

⧠ Kereskedelmi márka: a márkanevet a kereskedő adja, aki a termelővel csak legyártatja a saját 

márkáját. A termelő kiszolgáltatott a kereskedővel szemben, mivel bármikor le tudják őt cserélni. 

pl.: Tesco, Spar.  

⧠ Generikus márka: márka nélküli, olcsó termékek, fehér termékek. (Veres - Szilágyi, 2007, Kotler, 

2006, Bauer et al., 2007, in Szakál, a, 2010) 

A csomagolás is a termékpolitika része. A csomagoláshoz tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a 

designt vagy burkolóanyag-készítést jelentenek a termékek számára. Manapság a csomagolás a marketing 

hathatós eszközévé vált. A jól tervezett csomagolás kényelmet kínál a fogyasztónak és promóciós eszköz 

a gyártó számára. 

A csomagolás marketing szerepe: 

⧠ használati információkat nyújt (pl.: szavatossági idő, gyártó), 

⧠ marketing információkat nyújt (pl.: akciós felhívások, előnyök feltüntetése), 

⧠ „néma eladó” funkció (mivel manapság már nincs eladó néni, a termék adja el önmagát), 

⧠ csomagolási design (pl.: üveg formája, színe), 

⧠ megkülönböztethetőség a versenytársak termékeitől, 

⧠ impulzusvásárlásra ösztönzés. 

A termék életciklusa során a vállalat általában többször is újrafogalmazza piaci stratégiáját. Ezt a 

gazdasági feltételek változása, a versenytársak lépései, valamint a fogyasztóknak a termékekkel szemben 

támasztott változó igényei teszik szükségessé. Ezért a vállalat kénytelen más-más piaci stratégiát 

alkalmazni a termék egyes életszakaszaiban. Bár tudatában kell lennie annak, hogy a termék élete nem 

végtelen, mindent meg kell tennie, hogy a termék életét meghosszabbítsa és jövedelmezőségét javítsa. 

(Kotler, 2006, Bauer - Mitev, 2008, Bauer et al., 2007) 

Termékélet-görbe szakaszok Kolter (2006) szerint: 

1. Bevezetés: 

⧠ nincsenek igazán versenytársak, 

⧠ kevés a közvetítők száma, 

⧠ az önköltség magas, 

⧠ a marketing kommunikáció célja: megismertetés, 

⧠ az árak eltérnek egymástól. 

2. Növekedés: 

⧠ a termék nyereségessé válik, 

⧠ nő a közvetítők száma, 

⧠ megjelennek a versenytársak, 

⧠ a marketing kommunikáció célja: vásárlásra ösztönzés, 

⧠ a költségek fokozatosan csökkennek. 
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3. Érettség: 

⧠ a termék egyfolytában nyereséget termel, 

⧠ nagy a versenyhelyzet, 

⧠ sok a közvetítő és a versenytárs, 

⧠ a marketing kommunikáció célja: újravásárlásra ösztönzés. 

4. Hanyatlás: 

⧠ egy idő után veszteséges lesz a termék, 

⧠ csökken a közvetítők és a versenytársak száma, 

⧠ a marketing kommunikációra nem költenek, 

⧠ új stratégiára van szükség (kilépjen-e a piacról a vállalat, és ha kilép, akkor milyen pillanatban). 

Napjainkban éles a verseny a vállalatok között, azok a vállalatok, amelyek nem fejlesztenek ki új 

termékeket, lemaradnak a piaci versenyben. (Kotler, 2006) 

A termékélet-görbékből lehet több is, időben ugyanis a vállalatnak szüksége lesz új termékek, vagy 

termékfejlesztések bevezetésére. Ilyenkor az iparági sajátosságokat és a versenytársak aktivitását is 

fegyelembe véve kell tudni időzíteni. Stratégia kérdés, hogy elsők akarunk-e lenni a fejlesztéssel vagy 

inkább követők leszünk.  

 

4.2.2 Árpolitika, árstratégiai koncepciók 

Az ár a marketingmix egyetlen jövedelmet eredményező eleme, az összes többi költséget jelent. A profit 

és nem profit orientált szervezetek egyaránt képzik termékeik és szolgáltatásaik árát.  

A vállalatnak sok szempontot kell mérlegelnie árpolitikája kialakításakor: 

⧠ Árképzési célok kiválasztása. 

⧠ A kereslet meghatározása. 

⧠ A költségek becslése. 

⧠ A versenytársak költségeinek, árainak és ajánlatainak elemzése. 

⧠ Az árképzés módjának kiválasztása. 

⧠ A végső ár kiválasztása. (Kotler, 2006, Bauer et al., 2007) 

A fogyasztók eltérő módon árérzékenyek, amit több minden befolyásol. A befolyásoló tényezők 

egyszerre és külön-külön is megjelenhetnek. Az ár kialakításánál figyelni kell a saját önköltségünkre, a 

fedezeti pontunkra, a konkurencia áraira és ezzel párhuzamosan a fogyasztók ármegadási hajlandóságára. 

Mindezt fűzserezi a márkaépítés, ugyanis ezesetben egyfajta pozícionálási okokból, de hozhatunk már 

árpolitikai döntéseket. A célcsoport fogja itt is meghatározni, hogy ezt milyen sikeresen tudjuk 

alkalmazni.  

Az árérzékenységet befolyásoló tényezők: 

⧠ az egyediség értékének hatása, 

⧠ helyettesíthetőség ismeretének hatása, 

⧠ az összehasonlítás nehézségének hatása (a helyettesítő termékek tulajdonságait nehéz 

összehasonlítani), 

⧠ költekezés mértékének hatása (a vevő minél többet költ, annál kevésbé figyel rá, mire költi), 

⧠ végső előny hatása (végső céljáért fizet a vevő), 

⧠ költségmegosztás hatása (társaságban többet költenek a vevők, mint egyedül), 

⧠ „Fut a pénze után” hatás (a termék egy korábban megszerzett vagyontárgyhoz kell), 
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⧠ ár-minőség hatása (a vevő kevésbé árérzékeny, ha tudja, hogy a termék jobb minőségű a 

többinél), 

⧠ készletezési hatás (a vevő kevésbé árérzékeny, ha a terméket nem tudják készletezni, tárolni). 

(Kotler, 2006) 

Az árképzés tehát összetett folyamat, vállalkozási érzék és folyamatos számítások, elemzések 

szükségesek ahhoz, hogy eltaláljuk a végső árat. A piacon az sem jó, ha mindig változik ez az ár, ezt a 

fogyasztó nem szereti, ez gyengíti a pozicionálást. Eseti akciókkal az árképzések mindig igazodhatnak az 

éppen aktuális piaci helyzethez. Ha a versenytárs egy adott időszakban akciót vezet be (kupon, 1-et fizet, 

2-őt kap, stb.), akkor ezt nekünk is meg kell fontolni. A legjobb és legerősebb marad a piacon, illetve 

mindig keresni kell a piaci réseket.  

Az árképzés módjai: 

⧠ Haszonkulcs elve: A vállalat úgy határozza meg az árat, hogy a termék költségeire egy standard 

árrést tesz, ez a legelemibb árképzési mód. 

⧠ Célhozam elve: A vállalat úgy határozza meg az árat, hogy feltételezi, hogy a beruházott tőkéje a 

célul kitűzött hozamot eredményezi. 

⧠ Az elismert érték elve: Az árképzés alapjául a vevő által elismert értéket veszik, hogy a vevő 

mennyit hajlandó adni a termékért. 

⧠ Igazodó árképzés: A vállalat árait a versenytársak áraira alapozva alakítja ki. Ez az árképzés 

meglehetősen népszerű. 

⧠ Ajánlati ár jellegű árképzés: A szervezeti piacra jellemző, a cégek zárt ajánlatot tesznek, és 

aszerint alakítják áraikat, hogy milyen ajánlati árakra számítanak a versenytársaktól. 

⧠ Értékelv szerinti árképzés: A jó minőségű terméket viszonylag olcsó áron kínálják, így ez egy 

értékes ajánlat a vevő számára, mivel olcsón juthat jó minőséghez. A vállalat nem a magas árból, 

hanem az eladott termékmennyiségből profitál. (Bauer – Mitev, 2008, Piskóti, 2014, Veres et al., 

2005) 

Az árképzési stratégiákat az alábbiakban foglaljuk össze. Különböző stratégákat lehet felállítani, az ár 

mint mix elem az egyik legváltozatosabb formákat és tartalmakat jelentő eszköz. Gyorsan lehet reagálni 

és változtatni, igazi valós idejű versenyelem ez. 

1. Áremelést kezdeményezhetnek, ha (a fogyasztók hajlandóak megfizetni a magasabb árat): 

⧠ a termék nagyon jó minőségű, színvonalú, 

⧠ a vevők gazdagok, 

⧠ a fogyasztó és a számlafizető általában nem ugyanaz, 

⧠ nincsenek versenytársak, 

⧠ erős vásárlási kényszer (gyorsan kell valami). 

2. Árcsökkentést kezdeményeznek, ha: 

⧠ az egyetlen lehetséges piacra jutási mód, 

⧠ piaci dominanciára törekedés (piaci részesedés növelésére való törekedés), 

⧠ termelési költség csökkentésekor csökkenthetem az árat is, 

⧠ a termék üzemelési költsége magas, 

⧠ fölös termelési kapacitások vannak, 

⧠ késleltetett nyereség: ha a termék később várhatóan nyereséges lesz. (Kotler, 2006; in Szakál, a, 

2010) 

 

Árleszállítás: 
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1. Forgalmazó részére: 

⧠ Készpénzfizetési engedmény (skontó): amennyiben számlatartozását azonnal fizeti készpénzben, 

kedvezményt kap. 

⧠ Mennyiségi engedmény(rabatt): ha egy bizonyos mennyiséget megvesz, engedményt, ajándékot 

kap. 

⧠ Kedvező fizetési határidő: ha többet vesz, hosszabb fizetési határidőt kap. 

⧠ Viszonteladói (funkcionális) engedmény: a marketing tevékenységet a kereskedő végzi, ezért kap 

engedményt.  

⧠ Időszaki (szezonális) kedvezmény: fő célja, hogy a szezon után a raktárak kiürüljenek. 

⧠ Jóváírás (beszámítás): valamit beszámítanak, amit a vevő ad, és annyival olcsóbb lesz a termék 

2. Végfogyasztók részére: 

⧠ reklámár: termék bevezetésekor és végkiárusításkor, 

⧠ alkalmi ár: időszakos akció, 

⧠ pénzvisszatérítés: utólag fizetnek vissza a vételárból, 

⧠ részletfizetés, 

⧠ lélektani árengedmény: ennyiért máshol és máskor nem kaphatja meg. (Bauer et al., 2007, Kotler, 

2006; in Szakál, b, 2010) 

A vevőorientált árképzés szempontjai: 

⧠ marketingstratégia, 

⧠ pozicionálási stratégia, 

⧠ vevőnek nyújtott érték, 

⧠ ár-minőség kapcsolata, 

⧠ termékvonal politika, 

⧠ ár indokolhatósága, 

⧠ piaci versenyhelyzet, 

⧠ alkutartalék (legyen alkutartalék), 

⧠ kereskedelmi kapcsolatok (a kereskedő mennyire korrekt), 

⧠ politikai tényezők, 

⧠ költségek. (Kotler, 2006) 

Fedezeti pont az a termelési mennyiség, ahol a vállalat teljes bevétele és a teljes költsége megegyezik, 

vagyis a bevételek pont fedezik a kiadásokat. Sem haszon, sem veszteség nem keletkezik. A költségek 

megtérülnek, de a profit nulla. Üzembezárási pont: az a termelési mennyiség, ahol a teljes bevétel éppen 

fedezi a változó költségek összegét, de az átlagos költségek már nem térülnek meg. (Bauer - Mitev, 2008) 

 

4.2.3 Értékesítési csatorna lehetőségek 

A legtöbb cég nem közvetlenül árul a piacon, hanem közvetítőkön keresztül. A marketing-közvetítők 

marketingcsatornát (=disztribúciós csatornát) alkotnak. A marketingcsatornák önálló szervezetek olyan 

csoportjai, amelyek abban a folyamatban vesznek részt, amelynek eredményeként a termék vagy 

szolgáltatás használatra vagy fogyasztásra rendelkezésre áll. Az értékesítési csatorna a marketing mix 

harmadik eleme. A disztribúciós rendszerben a cég, jelentős elkötelezettséget vállal nagyszámú önálló 

vállalkozás iránt és az általuk kiszolgált piacok iránt is. A disztribúciós csatornát nagyon nehéz 

megváltoztatni, ez a terület jellemzően stratégiai jellegű. A marketingcsatorna feladata, hogy a javakat 

eljuttassa a termelőktől a fogyasztókig. (Kotler, 2006, Bauer et al., 2007, in Szakál, b, 2010) 

 



Vállalkozói marketing  

20 

A disztribúciós csatorna szintjei, típusai: 

⧠ zérószintű csatorna: a gyártó közvetlenül a végső fogyasztónak értékesít, gyártó – fogyasztó, 

⧠ egyszintű csatorna: a gyártó egy közvetítőt alkalmaz az értékesítésre, gyártó - kereskedő – 

fogyasztó, 

⧠ kétszintű csatorna: a gyártó két közvetítőt alkalmaz az értékesítésre, gyártó - nagykereskedő - 

kiskereskedő – fogyasztó, 

⧠ többszintű csatorna: a gyártó több közvetítőt alkalmaz az értékesítésre, 

⧠ több csatornás értékesítés: forgalmaz nagykereskedőnek, kiskereskedőnek és végfogyasztónak is. 

(Little - Marandi, 2008; Kotler, 2006) 

A csatorna kiválasztásának szempontjai: 

⧠ piaci szempontok (a fogyasztó hol vásárol legszívesebben), 

⧠ gyártói szempontok (hol a leggazdaságosabb és a leghatékonyabb az értékesítés), 

⧠ termék szempontok (adott termékre vonatkozó előírások, tárolás), 

⧠ verseny szempontok (a versenytárs hol értékesít). 

Stratégiai célpont-választás 

⧠ PUSH (toló) stratégia: elsősorban a közvetítőkre koncentrál, mindegy, hogy ki veszi meg, csak 

vegyék. 

⧠ PULL (húzó) stratégia: kizárólag a végfogyasztóra koncentrál, megpróbálja meggyőzni a 

végfogyasztót, hogy ezt a terméket vegye. (Kotler, 2006) 

 

4.2.4 Marketingkommunikáció, promóció 

A promotion rész nem csak reklám, hanem általában a marketingkommunikáció. A makreitgn 

területeinek ez a legkreatívabb rész. Rudolfné et al., 2008, Fazekas - Harsányi, 2003 és Sas, 2007 szerint 

is a kommunikáció olyan tevékenység (folyamat), amely egy kibocsátó (információforrás) és egy 

befogadó (címzett) között gondolatok közösségét vagy egyezését hozza létre. 

A KOTLER FÉLE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ DEFINÍCIÓ 

A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat, amely a vállalat 

marketing-rendszerébe illeszkedik, célja egy termék -, márka -, vállalat 

megismertetése, népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének felkeltése, vásárlásra 

ösztönzése, illetve érdeklődésének megtartása kommunikáció segítségével. 

A marketing kommunikációs mix-ét (promóciós mix) öt fő kommunikációs forma alkotja: 

⧠ Reklám (advertising; elképzelések, áruk vagy szolgáltatások bemutatásának minden nem-

személyes, azonosítható forrásból származó fizetett formája); 

⧠ Vásárlásösztönzés (sales promotion; termék vagy szolgáltatás kipróbálása vagy megvásárlása 

sarkalló, rövidtávon ható ösztönző eszközök); 

⧠ Public relations és publicity (közönségkapcsolat és propaganda; azoknak a programoknak az 

összessége, amelyek a cég imázsát vagy egyes termékeinek ösztönzését és/vagy védelmét 

szolgálják); 

⧠ Személyes eladás (personal selling; egy vagy több potenciális vevővel való személyes, 

mindkét fél aktivitását feltételező kommunikáció; céljai: bemutatás, kérdések 

megválaszolása, rendelések szerzése); 
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⧠ Direkt marketing - közvetlen kommunikáció konkrét vagy potenciális fogyasztókkal, 

amelynek során a megszólított vagy önként válaszol, vagy igyekeznek rábírni erre. (Brochand 

- Lendrevie, 2004; Fazkas - Harsányi, 2003; in Szakál, 2010) 

 

Az 1. táblázatban Kotler, 2006 szerinti, általánosan alkalmazott kommunikációs eszközök kerülnek 

felsorolásra. A táblázatból jól látható, milyen sokrétűek és mennyire különböző eszközök állnak a 

rendelkezésre. Az erre szakosodott vállalkozások évről évre egyre több újítással lépnek piacra. Ennek 

oka, hogy az egyedi megjelenés a marketing szakmában már fél siker. Az eszközök alapvetően kevésbé 

változnak, de az eszközökön belül lehetnek változtatások. 

 

1. táblázat: Kotler féle kommunikációs eszközök (forrás: Kotler, 2006 alapján modernizálva) 

Reklám Vásárlás-ösztönzés Public relations Személyes eladás Direkt Marketing 

Nyomtatott és 

elektronikus 

reklámok 

Versenyek, játékok, 

sorsolások, lotto 
Sajtóanyagok 

Értékesítési 

bemutatók 
Katalógusok 

Külső csomagolás 
Jutalmak és 

ajándékok 
Beszédek 

Értékesítési 

összejöve-telek 
Postai küldemények 

Csomagolt 

mellékletek 

Áruminták 

kipróbálása 
Szemináriumok Ösztönző programok Telemarketing 

Mozgófilmek 

Vásárok és 

kereskedelmi 

bemutatók 

Éves beszámolók Áruminták Elektronikus vásárlás 

Brosúrák, 

könyvecskék 
Kiállítások 

Jótékony célú 

adomá-nyok 

Vásárok és 

kereskedelmi 

bemutatók 

Tévéshop 

Telefonkönyvek, 

szaknévsorok 
Bemutatók Szponzorálás  Faxküldemények 

Plakátok, 

reklámcédulák 
Kuponok Kiadványok  E-mail 

Hirdetőtáblák 

(óriásplakátok) 
Engedmények 

Kapcsolatok a 

közönséggel 
 Hangposta 

Árutartó állvány 

vagy polcjelzések 

Alacsony 

kamatozású hitelek 
Lobbizás  

Közösségi média, 

digitális platformok 

Eladáshely reklámok 

(POP) 
Szórakoztatás 

Identitáshordozó 

eszközök 
  

Audiovizuális 

anyagok 

Visszavásárlási 

kedvez-mények 
Vállalati magazin   

Szimbólumok és 

emblémák (logók) 
Pontgyűjtési akciók Események   

CD lemezek Árukapcsolatok    
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A táblázat nem részletezi, de az internetalapú közösségi média területek napjainkra felértékelődtek. 

Keresőoptimalizálás, „hashteg” és egyéb lehetőségek vannak, hogy gyorsan, valós időben elérjük 

fogyasztóinkat. 

A kommunikáció fajtái: 

⧠ Személyes kommunikáció; kétirányú és közvetlen, két személy között zajlik, lehetséges a 

szerepcsere a kibocsátó és a befogadó között, a leghatékonyabb kommunikációs fajta; 

⧠ Csoportkommunikáció; a befogadó pozíciójában egy homogén, viszonylag zártkörű csoport áll, 

nem minden esetben kétirányú és közvetlen, térben és időben elválhat a kibocsátó és a befogadó 

egymástól, így a visszacsatolás később tud megtörténni (pl.: konferencia); 

⧠ Tömegkommunikáció; a befogadó közeg általában laza embertömeg, nagy létszámú és 

heterogén sokaság, az információ kibocsátója térben és vagy időben távol van a befogadóktól, így 

visszacsatolás jóval később lehetséges (pl.: televízió), 1 főre eső költsége (kontraktusköltség) 

alacsony, a közölt üzenet is viszonylag állandó. (Rudolfné et al., 2006, Fazekas - Harsányi, 2003) 

A kibocsátó átalakítja gondolatait, kódolja, hogy üzenet legyen belőle. Ez az üzenet a csatornán jut el a 

címzetthez, a befogadóhoz. Lehetőség van a visszacsatolásra, amely időben akár eltérhet. Mindezen 

folyamatok valamilyen kommunikációs környezetben zajlanak. 

A kommunikáció formáit az elkülönültség foka szerint megkülönböztetve lehetnek: 

⧠ Primer forma. Ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöjjön, a kibocsátónak és a befogadónak 

semmilyen technikai eszközre nincs szüksége. Ilyen például: két ember személyes beszélgetése. 

⧠ Szekunder forma. A kibocsátónak már szüksége van valamilyen technikai eszközre, a befogadó 

viszont segítség nélkül tudja fogni az üzenetet (pl. sajtó). 

⧠ Tercier forma. Mind a kibocsátónak, mind a befogadónak szüksége van valamilyen 

segédeszközre, hogy a kommunikáció létrejöjjön. Ennek a leglátványosabb példái a rádió és a 

televízió, vagy említhetnénk még a telefont. (Fazekas - Harsányi, 2003) 

 

Az AIDA modell a vásárlási folyamatot mutatja be szemléletesen négy lépcsőben, vagyis azokat a 

pszichikai lépéseket, melyeken keresztül a fogyasztó eljut a vásárlásig. Az AIDA modell a figyelem 

(attention), érdeklődés (interest), vágy (desire), cselekvés (action) szempontokat veszi figyelembe. 

(Brochand - Lendrevie, 2004; Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, a, b, 2010) 

 

A magyar társadalomra jellemző, hogy gyakran néznek televíziót, ezért a televíziós reklámok nagyon sok 

embert tudnak elérni. Az is elmondható, hogy a magyar lakosság igen fogékony a reklámokra, legyen az 

televíziós, vagy más formájú. A hirdetéseknek alapvető funkciója az informálás, de emellett a fogyasztók 

befolyásolása is cél. A reklámoknak van valamilyen hatása az emberekre, legyen az pozitív vagy negatív 

jellegű. A reklám segítséget ad a márkaépítésben, hiszen a reklámok pozícionálják is a terméket, 

megkülönböztetik a márkákat a piacon. A reklámok igen költségesek, így ezek beépülnek a termék árába 

is, tehát a termék árára is hatással vannak. A reklám támogatja az értékesítési láncot és támogatja a 

szórakoztatóipart, a sportot. Igen jelentős bevétel származik a reklámokból, tehát gazdaságpolitikai 

értelemben is jelentősek. A társadalmi célú reklám (TCR) közérdekű reklámtevékenység, melynek során 

közvetlen gazdasági érdek nem játszik szerepet. A társadalmi célú kommunikáció (TCK) célja közérdekű, 

közhasznú eszmék, gondolatok, üzenetek továbbítása az emberek bizonyos csoportjaihoz, pozitív 

magatartásuk ösztönzése érdekében. A TCK kommunikációs folyamatként jellemezhető, amely egyéni, 

csoport vagy társadalmi érdeket szolgál, nem közvetlenül gazdasági jellegű, non-profit, az egyének 

attitűd-, viselkedési-, és szokásrendszerére hat, stratégiai jellegű kommunikáció, megrendelője többnyire 

az állam, önkormányzat, civil szervezet. (Fazekas - Harsányi, 2003) 
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A marketingkommunikációt a következő célokra lehet használni:  

⧠ a vállalat, termék megismertetése a vásárló jelöltekkel, a termék eladása, a termékelőnyök 

ismertetésével előmozdítható, 

⧠ az új vevők szerzése, az értékesítés költségeinek a csökkentése, a vállalat hírnevének öregbítése, 

⧠ a meggyőzés érdekében több információt tudunk biztosítani a vevőknek, a vásárlói magatartás 

megváltozásával bővíthető a piaci részesedés. (Fazekas - Harsányi, 2003) 

A médiatörvény alapelvei a 2010. évi törvény szerint: 

⧠ A Magyar Köztársaságban a műsorszolgáltatás - e törvény keretei között - szabadon 

gyakorolható, az információk és a vélemények műsorszolgáltatás útján szabadon 

továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt magyarországi és külföldi műsorok szabadon 

vehetők. A műsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a 

műsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelősséggel tartozik. 

⧠ A műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, 

tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, 

népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház 

vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. 

⧠ A műsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy 

burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, 

elítélésére. 

⧠ A közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről, vitatott kérdésekről a 

tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerűnek, időszerűnek, tárgyilagosnak és 

kiegyensúlyozottnak kell lennie. 

⧠ A műsorszolgáltatásban közzétett műsorszámok összessége, illetőleg ezek bármely tartalom 

vagy műfaj szerinti csoportja nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek 

nézeteinek szolgálatában. 

⧠ A műsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató műsorszámaiban műsorvezetőként, 

hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársak - a munkavégzésükre 

irányuló jogviszonyuktól függetlenül - műsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, 

értékelő magyarázatot - kivéve a hírmagyarázatot - nem fűzhetnek. 

⧠ A műsorban közzétett hírekhez fűzött véleményt, értékelő magyarázatot e minőségének és 

szerzőjének megnevezésével, a hírektől megkülönböztetve kell közzétenni. 

⧠ A műsorszolgáltató nem mutathat be filmalkotást a szerzői vagy szomszédos jogi jogosulttal 

kötött megállapodásban meghatározott időszakon kívül. 

⧠ A vallási vagy hitbeli meggyőződést sértő, az erőszakos vagy más módon a nyugalom 

megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtt a közönség figyelmét erre a 

körülményre fel kell hívni. 

⧠ A vallási vagy világnézeti nevelésre szánt, illetve arra alkalmas műsorszámot e jellegének 

előzetes feltüntetésével lehet közzétenni. (Médiatörvény, 2010) 

A marketingkommunikációs mix alapvetően két nagy csoportból kerülhet ki, az egyik az ATL a másik a 

BTL csoport. Szokták ma már az internetet és a telekommunikációs, közösségi média elemeket külön is 

kezelni. Ezeket most OTL csoportelemeknek fogjuk tekinteni. Indokoltsága egyértelmű, hiszen súlyuk és 

a célcsoport elérési hatékonyságuk nagyon jó. Bármelyik elemhez képest relatíve a legjobb eredményeket 

hozzá és fajlagos költsége is még alacsony. 

ATL eszközök 

A hagyományos vonal feletti kategória, amelyben a klasszikusnak mondható elemek kapnak helyet. 
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A sajtóban való megjelenés lehetővé teszi, hogy a nyomatatott vagy online sajtón keresztül, bővebb 

információt juttassunk el célcsoportunknak a cégről, a termékről vagy a szolgáltatásról. A sajtóanyag 

segítségével befolyásolhatjuk a vállalatról kialakult képet, és támogathatjuk a termék vagy szolgáltatás 

értékesítését. A sajtótermékek olyan nyomtatott kommunikáció eszközök, melyek jellemzője a publicitás 

(nagyobb nyilvánosság), periodicitás (nagyobb időszakonkénti ismétlődés), aktualitás (időszerű 

információk továbbítása). 1994-ig meghatározó médium volt a rekláméletben, az internet megjelenése 

kicsit háttérbe szorította, de kiszorítani nem tudta. (Fazekas - Harsányi, 2003; Kotler, 2006) 

Szabadtéri reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz, kivéve az 

árusítás helyén elhelyezett áru elérhetőségét jelző eszköz. A szabadtéri eszközök lehetnek plakátok, 

festett táblák, vásznak, világító berendezések, utcabútorok, járműreklámok, légi reklámok. A plakátok a 

legjellegzetesebb szabadtéri eszközök, amelyek leghatékonyabb formája napjainkban az óriásplakátok. 

2018-ben egy plakát hely 50-700 ezer Ft nettó Ft. /hó/plakáthely áron elérhető, függően, hogy mit hirdet, 

ki a hirdető és hol helyezkedik el az óriásplakát. A plakátok esetén a mondanivalót nagyon tömören kell 

megfogalmaznunk, fontos szerepe van a színeknek, a képeknek, az ábrázolásnak. Jó, ha a vállalat egyes 

arculati elemei is megjelennek a plakáton. A city-light plakátoknak nevezzük a buszmegállókban egy 

belülről világított átlátszó táblákat, amelyben maga a plakát is elhelyezkedik. Kedvelt reklámeszköz, 

ebben az esetben, a zászló, a különböző molinó. A tömegközlekedési eszközök külső felületén 

elhelyezkedő hirdetések tipikus esetei a járműreklámoknak. Nagyon sokan használják a 

tömegközlekedést, de aki csak az utcán jár, az is látja ezeket a reklámokat. Igen hatékonyak és akár a 

földrajzi szűkítést is meg lehet oldani. A különböző gázzal töltött ballonok általában figyelemfelkeltésre 

készülnek, szinte bármilyen forma kialakítható belőle. Külön cégek szakosodtak ezekre a légi reklámokra. 

A repülőgéppel vontatott transzparensek akkor használatosak, amikor egy körülhatárolható területen sok 

ember (nyaraló, látogató, rajongó, stb.) csoportosul. A repülőgép hangja, formája figyelemfelkeltő, 

látványosság. (Fazekas - Harsányi, 2003; Kotler, 2006; in Szakál, b, 2010) 

Az auditív médiumok közé tartoznak azok a reklámhordozók, illetve eszközök, amelyek ismét csak egy 

érzékszervre, a hallásra hatnak. A kereskedelmi adók alapvetően reklámbevételekből tartják fenn 

magukat, így létérdekük, hogy a lehető legszélesebb hallgatósági kört vonzzák. A rádió sugárzási 

területe, a jelek fogásának minősége szintén meghatározó. Az élvezhetetlen rádiójeleket nem hallgatja az 

ember. A médium presztízse az emberi hang meggyőző voltán alapul. A rádió a legszélesebb szórású 

tömegkommunikációs eszközök közé tartozik. A széles szórás miatt elég nehéz a hallgatóközönség 

szelektálása. Viszonylag alacsonyak a gyártási és a közzétételi költségek, ugyanakkor hátránya, hogy 

gyakran érdemes megismételni a reklámokat, csak így lesz hatásos. (Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, 

b, 2010) 

Hirdetési formák a rádióban: 

⧠ szponzorált műsorok (pl.: a közlekedési hírek az „X”-taxi támogatásával..), 

⧠ nyereményjátékok, 

⧠ reklámriportok, 

⧠ felolvasott reklámok, 

⧠ rádióreklámok. 

A rádióban elhangzott reklámok igen sajátosak, bizonyos kifejezések nem ültethetők át pl. a televíziós 

formából a rádióreklámokba. A médiamix tervezésénél és a reklámötletnél arra is kell gondolni, mennyire 

lehet az egyes médiumok előnyeit kihasználni úgy, a reklám megállja a helyét a televízióban, a rádióban 

és akár az óriásplakáton is. (Szakál, a, b, 2010) 

Audiovizuális médiumoknak tekinthető a televízió, a mozi, az internet. A televízió az ’90-es évek 

közepétől elhódította a sajtótól a vezető szerepet. A kereskedelmi csatornák megjelenése átalakította ezt a 

piacot. A közszolgálati televízió háttérbe került, ám ma már talán elmondható, hogy csökkent a 
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lemaradásuk. Szinte minden háztartásban találhatunk televíziót, sőt ezek mára lecserélődtek nagy 

átmérőjű LCD televíziókra. Magának a készüléknek az ára lecsökkent, bárki meg tudja vásárolni. A 

televízió rendkívül magas presztízsű médium, még mindig. A televízió mindenütt társadalmi 

magatartásnormák alakítására, attitűdök formálására alkalmas tényezőnek kell tekintenünk. Az LCD 

televíziók és a ma használatos 4K felbontások még élményt jelentenek. Bár az internet más felületeken 

hódít, a televíziós nézettségek is jók. Egyes célcsoportok még mindig a tv-t preferálják jobban. Igaz, hogy 

a mostani 2000 után született Z generáció már teljesen máshogy tekint a televízióra. A befogadó 

találkozása a médiummal intim, hiszen az otthonában helyezkedik el. A médiumok közül a 

legkomplexebb hatást a televízió gyakorolja a befogadóra (képek, kiegészülve mozgással, valamint 

hanggal). (in Szakál, a, b, 2010) 

A rendszerváltást követően a moziba látogatók száma igen erősen lecsökkent. A multiplex mozik 

megjelenésével azonban mára nagyon nagy fejlődésnek indult ez az iparág. A mozi presztízse nem túl 

magas, a befogadói szituáció kettősséget mutat. Egyfelől nagyon szerencsésnek mondható, hiszen a nézők 

kifejezetten azért jönnek el, hogy megnézzenek egy történetet. Másfelől ellenszenvet válthat ki a reklám, 

hiszen nem a reklám miatt fizettek az emberek, hanem, hogy egy filmet megnézzenek.  A mozi közönsége 

többnyire a fiatalok, fiatal felnőttek, tehát a célozhatóság egész jó. (Szakál, b, 2010) A StarWars élmény 

moziban teljesen más, mint más helyen, így a premier és hatások miatt mondhatjuk, hogy a mozi felvette 

a versenyt és kiegészítőként, de jelen van a piacon. 

Az internet és telekommunikációs eszközökön működő online és offline tartalmak korábban az ATL 

elemek között szerepelt, most inkább úgynevezett OTL, vonalon lévő kategóriának gondoljuk. 

Térhódítása töretlen és korlátlannak tűnő lehetőségeket rejt. Gyors, célcsoport elérése kiváló, üzenetei 

modernek, impulzívak, a befogadói kedv magas, a hatékonyság jó. fejlődése és térhódítása igen 

nagymértékű. Az interneten való reklámra költött összegek jelentős növekedése egyértelmű jele annak, 

hogy a világhálót egyre több vállalat tekinti hasznos kommunikációs lehetőségnek. Az internet 

decentralizált számítógépes, interaktív kommunikációs hálózat. Az internet tömegekhez jut el, szórakoztat 

és informál, magas presztízsű. Az egyedi megjelenés biztosított, sőt korlátlan lehetőségeket kínál. 

Technikai adottságai kiválóak, a látogatókat pontosan le lehet követni, bár ezen kimutatások az 

adatvédelmi szabályokba ütközhetnek. A célozhatóság szempontjából igen kiemelkedő médium. 

Rugalmas médiumról van szó, bármikor le lehet venni a reklámot, viszonylag gyorsan módosíthatóak és 

újra felrakhatók. Az Internet audiovizuális reklámeszköz, de egyesíti a nyomtatott, a közterületi, a 

közlekedési, a zártterületi formákat. Kiállításokon szerepeltethetjük webcímünket, szponzorként 

jelenhetünk meg más weblapokon. A szakértők tréfásan azt szokták mondani a promóciós költségekről, 

hogy "Reklámra fordítható költségvetésünk felét elpazaroljuk, csak azt nem tudjuk melyik felét.". Mivel a 

böngésző programok elég sok információt átadnak a szervernek, ahová weblapjainkat elhelyezzük, 

lehetőség van, ezek hatékonyságának mérésére. Megtudhatjuk, hogy kik, mikor látogattak el hozzánk, 

mennyi időt töltöttek el az egyes lapok nézegetésével. így az ügyfelek igényeinek megfelelően 

alakíthatjuk át oldalainkat anélkül, hogy őket erről külön megkérdeznénk! Másik előny, hogy itt 

számszerű adatokkal is bizonyíthatjuk a felső vezetés felé, hogy az Internetes befektetés igen is hasznot 

hoz. A vállalati reklámokra hasonló szempontok érvényesülnek, itt is a pozitív üzenet eljuttatása a fő cél. 

(Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, b, 2010) 

Az interneten keresztül történő online marketing lehet a direkt marketing egyik területe. Bár a direket 

marketing BTL elem, az online megjelenés miatt itt szólunk róla. Az internet megjelenésének 

eredményeként kialakuló kommunikációs forradalom azonban biztosan hatással lesz a közeljövő 

reklámozási formáira is. Egy-egy vállalat cég számára az online megjelenés már megkerülhetetlen. Itt 

tájékoztathatja az érdeklődőket termékeiről, tevékenységéről, nyújthat számos szolgáltatást (online 

értékesítés, konzultáció, informálás - hírek, hírlevél, stb.), bonyolíthatja le akcióit. A honlap anyagaira 



Vállalkozói marketing  

26 

támaszkodva egyéb PR és kommunikációs kampányokat szervezhetünk - nyereményjátékokat, online 

rendezvényeket, DM-akciókat, stb.. (Szakál, b, 2010) 

 

BTL eszközök, nem klasszikus, modern megközelítések 

A vonal alatti médiumok megerősödésének oka, hogy ezekben az eszközökben jobban kialakítható az 

egyediség, amely mára már hatalmas versenyelőnyökkel járhat. A vállalatok egyre nagyobb összegeket 

fordítanak BTL eszközökre. A hagyományos reklámeszközök mellett, kiegészítő szerepet játszanak.  

A direkt marketing (DM) egy olyan interaktív módszer a marketing területén, mely egy vagy több 

reklámeszközt felhasználva olyan hatást ér el, ahol a választások és/vagy vásárlások száma mérhető. Célja 

nem csak a közvetlen értékesítés lehet, használható image erősítésre is. A DM kampány előnye, hogy 

célcsoportunkat célzottan érhetjük el, hiszen az adatbázist ennek megfelelően építjük fel. A kiküldendő 

anyagot személyre szólóan és személyre szabottan küldjük. Mivel több csatornán keresztül (posta, e-mail, 

telefon) keressük meg a célszemélyt, nagy hatékonysággal értékesíthetjük termékünket, szolgáltatásunkat. 

A direkt marketing lehetővé teszi a vevőket közvetlenül megszólító reklámeszközök alkalmazását. A 

hírlevél egy interaktív kommunikációs eszköz. Mivel az ügyfél engedélye szükséges a kiküldéséhez, így 

már egy előzetes érdeklődést is jelez. Általa folyamatosan tájékoztathatjuk az érdeklődőket 

tevékenységünkről, akcióinkról, ajánlatainkról. A célcsoport elérése mindig biztos, a hírlevelet személyre 

szabhatjuk, így az érdeklődésnek megfelelő tartalmat küldhetünk ki. Magyarországon az értékesítés-

ösztönzés vagy más néven a „sales promotion” módszerek különösen sikeresek voltak az elmúlt tíz 

évben. A különféle díjakkal, kedvezményekkel, árleszállítással vagy akár nyereményutazással kecsegtető 

ajánlatok leginkább a boltokba betévedt fogyasztókra képesek hatni. A vásárlásösztönzés olyan 

marketing-kommunikációs eszközök összessége, melynek célja általában az azonnali eladásnövelő hatás 

azáltal, hogy időlegesen kiegészítő előnyt biztosítanak a fogyasztóknak, illetve a viszonteladóknak. Az 

eladásösztönzés általában rövidtávon fejti ki a hatását. Nyereményakciókkal, ingyenes kipróbálási, 

tesztelési lehetőségekkel támogathatjuk az értékesítést. Különböző csatornákat alkalmazhatunk, így 

eladás helyi, média, online akciókat. (Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, b, 2010; Brochand - 

Lenderevie, 2004) 

A vásárláshelyi reklámozás a vásárlás helyéhez kapcsolódó, figyelemfelkeltő, tájékoztató, közvetlen 

eladást segítő (generáló) eszközök gyűjtőneve. Az eladótérben és a kirakatban elhelyezett reklámanyagok 

kiemelhetik a hasonló rendeltetésű termékek sorából azt a márkát, amit reklámoznak, és a vásárlási döntés 

meghozatalának pillanatában adják meg a vevőnek az utolsó impulzust. Az angol POS (point of sales) 

eladáshelyi reklám illetve a POP (point of purchase) vásárláshelyi reklámozás tevékenysége és maga a 

szóhasználat is jelentősen átalakult, kettévált. A POS elsősorban a tényleges eladás helyére (pult, 

pénztár), a POP pedig a vásárló döntéseinek helyszínére vonatkozik. Az „utolsó szót” tehát a POP helyen 

hozza a vásárló, így fontossága nagyobb, mint a POS reklámoké. Természetesen nem kizárt, hogy a két 

hely megegyezik. A fejlett piacgazdaságokban a fogyasztókat rendkívül sok reklámimpulzus éri, ezek 

kiolthatják és erősítetik is egymást.  

A rendezvény szervezett, közösség keretén belül megtartott (esetenként szórakoztató jelegű) összejövetel. 

Az eseménymarketing nagyon sok embert mozgathat meg, és elsősorban az a cég illetve a termékkel 

szembeni attitűdjét növelheti, amely aztán a későbbiekben, az eladási számokban is realizálódhat. A 

rendezvényszervezés az ügyfélkapcsolatok építésének, termékek, szolgáltatások értékesítésének egyik 

legfontosabb eszköze a stratégiai céloknak megfelelő rendezvény. A megfelelő időben megrendezett 

események nagyon hatékonyan támogatják a marketing folyamatainkat. Fontos, hogy a céloknak és az 

eladásra szánt terméknek, szolgáltatásnak legmegfelelőbb formát válasszuk ki.  
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A gazdasági célú rendezvények típusai: vállalati belső, partnereknek szervezett, fogyasztóknak szervezett, 

sajtórendezvények, konferenciák, vásárok, kiállítások. (Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, b, 2010; 

Brochand - Lenderevie, 2004) 

A rendezvényszervezés lépései általában: 

1. Tervezés  

(célok meghatározása, helyzetelemzés; kik a meghívottak köre, jellemzőik; a téma 

meghatározása; a helyszín kiválasztása, megközelítése; az időpont kijelölése; a szervezés 

feladatokat ellátó külső vagy belső emberek, csoportok kinevezése, felelősök; a költségkeret, 

pénzügyi paraméterek (ÁFA, stb.); „ötletroham”, a rendezvény stílusának meghatározása); 

2. Elkészítés  

(ötletek és költségterv; ötletek és kivitelezhetőségük; meghívottak felkutatása; a feladatok pontos 

kiosztása; Pontos forgatókönyv elkészítése (feladat, határidő, felelős személy); technikai 

eszközök; regisztráció, jelentkezések kezelése, postázások menedzselése, kapcsolattartás; étkezés, 

szállás, kísérő események; válságterv); 

3. Lebonyolítás 

(a pontos előkészítés már félsiker; fontos, hogy mindenki tudja mi a feladata; a regisztráció 

felkészültsége fontos, ne várakoztassuk, és alaptalanul ne bántsunk meg senkit, PR; A sajtó 

fogadása; a főszervező és a koordinátor jelenléte, elérhetősége, akik a problémás helyzetekben 

azonnal döntenek.; a menetrend tartása, rugalmasság, operatív, esetleg egyedi kérések teljesítése, 

fontossági sorrend felállítása); 

4. Utómunkák, értékelés 

(értékelés; pénzügyi dolgok rendbe tétele, beszámolók elkészítése; köszönőlevelek; kapcsolat a 

sajtóval, frissítések; minden dokumentálása; a szervező team dicsérete, vagy elmarasztalása; 

utólagos kérések teljesítése). (Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, b, 2010; Brochand - 

Lenderevie, 2004; Kotler, 2006) 

A rendezvényeknek van egy mottója, amelynek minden körülmény között igaznak kell lennie, eszerint: 

„Érezze magát mindenki jól!”. 

A vásárok, kiállítások speciális rendezvényeknek tekinthetők. A kiállítás eredmény-bemutató, az elért 

eredményeket kívánja bemutatni egy-egy meghatározott területen. A vásár időszakos rendezvény azonos 

helyszínen, melynek célja az árucsere előmozdítása. A vásár mindig kollektív rendezvény, amelynek célja 

lehet a termelő, kereskedő és a fogyasztó kapcsolatainak elősegítése, információcseréjük előmozdítása, a 

konkrét üzletkötések segítése. A kiállítás és vásár egy-egy gazdasági régió vagy ágazat kínálatának és 

keresletének térben és időben koncentrált piaci találkozója. 

A támogatás valamilyen független aktivitás anyagi vagy más formában történő segítése, amely nem függ 

szorosan össze a támogató vállalat kereskedelmi céljaival, nem célja a haszonszerzés. A szponzorálás 

ezzel szemben üzlet, kétoldalú kapcsolat, ahol a szponzor cserébe többnyire reklámlehetőséghez jut. A 

szponzorálás pénzben vagy más formában alkalmazott befektetés valamely tevékenységbe, amiért cserébe 

az invesztáló fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut. Egy 

vállalat imázsa a közönségkapcsolatok alkalmazásán kívül szponzorálással is alakítható. A szponzorálás 

esetében komoly imázsépítő lehetőséget kap a szponzor, ezért a támogatottat az arculat kialakításának 

megfelelően választják ki a vállalatok. A szponzorálás másik, Magyarországon az utóbbi években 

elterjedő formája a product placement, vagy más néven termékelhelyezés. A televíziós sorozatokban, 

játékfilmekben díszletként elhelyezett termékeket a néző nem feltétlenül veszi észre, sőt a szakértők azt 

ajánlják, hogy a hirdetett márka ne legyen túl feltűnő, mert az bumeránghatást válthat ki a közönség 
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körében. A szponzorálás kiválasztásánál alapvető szempont, hogy a szponzornak és szponzoráltnak 

azonos legyen a célcsoportja, a szponzorálás a cég kívánt hírnevének alakítását, erősítését segítse elő, 

megfelelő kommunikációs lehetőségekhez jusson a cég (reklám, PR, promóció), a szponzorált hírneve, 

sikeressége, személyisége illeszthető legyen a vállalat üzenetébe. (Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, b, 

2010; Brochand - Lenderevie, 2004) 

A személyes eladás olyan marketingkommunikációs eszköz, melynek során az eladó és a vevő közvetlen, 

interaktív módon kommunikál.  

Jellemzője: 

⧠ a közvetlen kapcsolat (személyes hangvétel, bizalom), 

⧠ interaktivitás, azonnali visszajelzés lehetősége, melynek következtében, 

⧠ hatékony és pontos, személyre szabott információátadás történik, 

⧠ a kommunikáció hiteles, 

⧠ jól irányítható, kicsi a meddőszórás, 

⧠ a kommunikátor személyes képességei, felkészültsége döntő jelentőségű (ezért nagy hangsúly 

helyeződik a képzésre), 

⧠ az egy főre jutó kontaktusköltség igen magas, 

⧠ szűk célcsoport elérésére alkalmas. 

A fogyasztó piacon különösen jelentősége van a személyes eladásnak a következő esetekben: 

⧠ bonyolult vásárlási döntési szituációban, 

⧠ nagy befektetést igénylő vásárlásoknál, 

⧠ szolgáltatásoknál, 

⧠ a vásárlás utáni kapcsolattartásban (vevőszolgálat), 

⧠ kisebb, exkluzív boltokban. (Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, b, 2010) 

A nagy- és kiskereskedelem valamint a termelő és a kereskedelem kapcsolatában kiemelt szerepe van az 

ún. kereskedelmi képviselőknek. A bolti kereskedelem szerepét felismerve mind több gyártó vállalat 

alkalmaz kereskedelmi – területi – képviselőket, akik boltlátogatásaik során a gyors és hatékony 

információáramlást biztosítják. A bonyolult és nagy beruházást kívánó döntési folyamatban, az egyéni 

kondíciók kialakításában a képviselők piac és vevőismerete alapvető fontosságú.  

A Public relations (PR), más néven közönségkapcsolatok, a below the line másik nagy csoportját 

alkotja. A PR célja nem az eladások közvetlen ösztönzése, hanem az, hogy a vállalat kellemes 

kapcsolatokat alakítson ki partnereivel, ahelyett, hogy ökölre mennének minden vitás ügyben. (Kelly et 

al., 2015) A PR területet külön fejezetben részletesen tárgyaljuk.  

A rendezvények speciális formáját képviselik a sajtórendezvények. A sajtórendezvény egyrészt a 

megcélzott célcsoportban (újságírók), másrészt a rendezvény jellegében is eltér az eseménymarketingtől: 

itt nem a hangulatteremtésen, hanem a pontos, korrekt információk átadásán van a hangsúly. A 

sajtórendezvényeknek több fajtája ismeretes, melyek exkluzivitásukban, jellegükben, a résztvevők 

létszámában eltérnek egymástól. A vállalati céloknak megfelelően kell tehát kiválasztani a megfelelő 

eseményt. Ezek lehetnek: Sajtótájékoztató, Sajtókonferencia, Sajtófogadás, Sajtóreggeli (ebéd, vacsora), 

Sajtó háttérbeszélgetés. A sajtótájékoztató olyan összejövetel, illetve fogadás, amelyre valamely 

gazdálkodó, társadalmi vagy politikai szervezet a nyomatatott és elektronikus sajtó valamint 

hírügynökségek tudósítóit hívja meg és előttük ismerteti álláspontját előre meghatározott vagy a 

jelenlévők által felvetett kérdésekben. (Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, b, 2010) 

Az ajándékozásnak az üzleti életben is elsődleges feladata, hogy a megajándékozottnak örömet 

szerezzen (személyre szóló legyen, de ne személyeskedő). Ezért az ajándékozás folyamatának úgy kell 

végbemennie, hogy a megajándékozott számára egyértelmű legyen, kitől (mely cégtől), miért, milyen 
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alkalomból kapja az ajándékot. A folyamat során tehát elérhető a cég ismertségének növekedése, az 

emlékezeti hatás, a reklámhatás, a megajándékozott pozitív véleményének erősödése.  

REKLÁMAJÁNDÉK DEFINÍCIÓJA 

Ellenszolgáltatás nélkül, rendszerint különleges alkalmakkor átadott személyes jellegű 

figyelmesség, mely kapcsolódik a vállalathoz, emlékeztet rá és illeszkedik 

kommunikációjába. 

A nyomtatványok gyűjtőfogalma alatt a nyomdai úton (nyomtatással) papírra (esetenként papírhoz 

hasonló anyagra) előállított kommunikációs eszközöket értjük. A marketingkommunikációs szempontból 

fontos nyomdatermékeket az információs-kommunikációs funkciójuk szerint három csoportba 

sorolhatjuk: 

⧠ A termékhez, vállalati tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványok elsősorban a termék, a cég 

ismertetésére szolgálnak, azonban reklámértékül sem elhanyagolandó. Ilyen a katalógus, az 

árjegyzék, a brosúra, az ügyviteli nyomtatványok (levélpapír, boríték, számlák, melyeknél az 

egységes arculati megjelenés kiemelten fontos), a cégkártya és névjegy, vagy a csomagolópapír. 

⧠ A kifejezetten marketingkommunikációs célú nyomtatványok közé tartozik a prospektus, a 

leporelló, a plakát, a naptár, újévi üdvözlőkártya, vagy a vállalati folyóirat. 

⧠ Végül megemlíthetjük az értékesítést támogató nyomtatványokat – például a használati utasítást, 

a szórólapot -, melyeknél szintén megfigyelhető a reklámfunkció. 

Egy-egy igényesen és ötletesen elkészített cég- vagy termékismertető kiadvány, szórólap maradandó és 

mérhető emlékeket hagy a célcsoportban. Minden olyan ismertető, tájékoztató anyag, amely a céget, a cég 

termékét, szolgáltatását mutatja be. Magán hordozza a cég, termék, szolgáltatás arculati elemeit. Ezek 

segítségével bemutathatjuk vállalatunkat, termékeinket, szolgáltatásainkat az ügyféllel való személyes 

kapcsolatfelvételkor, események alkalmával. Ezeket az anyagokat küldhetjük el postán és e-mailen is az 

érdeklődők számára. (Fazekas - Harsányi, 2003; in Szakál, a, b, 2010) 

 

Ellenőrző kérdések: 

⧠ Melyek a BTL elemek? 

⧠ Milyen eszközöket sorolunk az ATL elemek közé? 

⧠ Mi jellemzi az internetalapú marketingkommunikációs eszközöket? 

⧠ Mi jellemző az óriásplakátra, marketing szempontból? 

⧠ Melyek a 2010. évi Médiatörvény alapelvei? Soroljon fel legalább 6 alapelvet! 
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5 A PUBLIC RELATIONS - KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK, 

MINT „IMAGE”-FORMÁLÓ TEVÉKENYSÉG 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Szociális érzékenység 

⧠ Társadalmi problémákhoz való viszonyulás 

⧠ Vállalati érdekek átlátása előbbi kompetenciák mellett 

5.1 Belső PR aktivitások és hatásaik 

A PR (public relations) jelentése közönségkapcsolat, attitűd szervezet és környezete között. Célja egy 

pozitív légkör kialakítása, a szervezet nyilvánossághoz fűződő kapcsolatainak előmozdítása, ápolása, 

hogy figyelmet és érdeklődést keltsen, szimpátiát és bizalmat nyerjen el. A PR-t leggyakrabban külső és 

belső PR-ra osztjuk. A belső PR a munkatársakkal való kapcsolattartást, míg a külső PR a vállalat külső 

kapcsolatrendszerével történő kommunikáció területét öleli fel. A belső PR a PR egyik szakterülete, PR 

tevékenység „házon belül.” Olyan kölcsönösen előnyös kapcsolat létrehozása és fenntartása a szervezet és 

tagjai, alkalmazottai között, amelytől a szervezet sikere vagy bukása függ. A belső PR szerepe a 

vállalaton belüli – személyekkel, csoportokkal való - kommunikáció. Nyárády - Szeles, 2006) 

Négy célcsoportját különíthetjük el: 

⧠ Munkatársak (az egyes dolgozók), 

⧠ Vertikális csoportok/szervezeti egységek (például marketing osztály, gazdasági osztály stb.), 

⧠ Horizontális csoportok, vagyis azok, akik a vállalati hierarchiában egy szinten helyezkednek el 

(mint például osztályvezetők vagy titkárnők stb.), 

⧠ Érdekvédelmi és egyéb szervezetek, szerveződések. 

A szervezeten belüli kommunikáció azért fontos, mert: 

⧠ a kommunikáció hiánya elszigeteltséget teremt, 

⧠ csak a jól tájékozott dolgozó érti a vállalati célokat és feladatokat, 

⧠ a személyes kontaktus és figyelem motiváló hatású, 

⧠ a kommunikáció magyarázatokat is ad, nemcsak döntéseket, 

⧠ a szervezet dolgozói hitelesítik a szervezetet, ezért fontos őket megnyerni. (Rudolfné et al., 2006; 

Nyárády - Szeles, 2006; in Szakál, c, 2010) 

A belső PR feladata eljuttatni a dolgozókat az azonosulás szintjére. Ha azonosulnak a szervezettel, nem 

jelent problémát az elvárt teljesítmény nyújtása. Fontos, hogy a dolgozók tudjanak minden őket érintő 

kérdésről, emellett a vállalat egészére vonatkozólag is rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel. A belső 

PR-nek el kell érnie, hogy a cég munkatársai magukévá tegyék és képviseljék a vállalati célkitűzéseket, 

elfogadják és kövessék a megfogalmazott magatartásnormákat. Tudatosan kell képviselniük a vállalati 

filozófia alapelveit, a vállalati kultúra értékrendjét. A kommunikáció segíti a vezetőt információinak a 

munkatársakhoz történő eljuttatásában. Ezen keresztül kapja meg a dolgozó a támogatást, a törődést, az 

odafigyelést. Ez segíti a munkahelyi csoportba való beilleszkedést. Sam Black professzor szerint a 

dolgozó foglalkoztatásának három szakasza van, melyek során kiemelten fontos a sikeres kommunikáció. 

(Nyárády - Szeles, 2006) 

 

Ez a három szakasz a következő: 
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⧠ „Az alkalmazás kezdetén – amikor az álláshirdetést és a felvételi beszélgetést tájékoztató 

anyagnak és/vagy beszélgetésnek kell követnie, amely a vállalati lehetőségeket, kultúrát és a 

szokásokat (hagyományokat) ismerteti. 

⧠ A szolgálat (munkaviszony) alatt, amikor minden alkalmazottnak szüksége van a munkával 

összefüggő rendszeres információkra. Idejében kell a különleges eseményekről, jutalmazásokról, 

prémiumokról, nyugdíjakról, kárpótlásról, elismerésekről a közleményeket elkészíteni. 

⧠ A munka befejezésekor vagy megszakítása esetén – ezt okozhatja betegség, átszervezés, 

elbocsátás vagy a nyugdíj. 

A belső PR feladatai: 

⧠ „a „company feeling” (azaz: a céghez tartozás érzésének) kialakítása, a szervezet belső 

közvéleményének formálása, 

⧠ a „nyitott ajtók” légkörének kialakítása, 

⧠ a szervezet és környezete közötti kapcsolatok koordinálása, fejlesztése és elemzése, 

⧠ szakmai programok kezdeményezése, tervezése, lebonyolítása és kiértékelése, 

⧠ a szervezet tagjainak tájékoztatása a szervezet céljairól, eredményeiről, feladatairól és 

problémáiról, 

⧠ a szervezet imázsának fejlesztése a szervezet tagjain keresztül, 

⧠ a szervezet arculatának tudatos fejlesztése és ápolása, 

⧠ a szervezet kommunikációs magatartásának irányítása, alapozása és hitelessé tétele, a szervezet 

tagjai támogatásának megszervezése a menedzsment és az általa kitűzött célok iránt. 

A belső PR funkciói: 

⧠ a szervezetirányítás hatékonyságának növelése, 

⧠ a munkavégzés során teljesítménynövekedés elérése, 

⧠ a szervezet környezeti megítélésének (tükörimázs) formálása, valamint 

⧠ a vállalat munkaadói hírnevének fejlesztése. (Nyárády - Szeles, 2006; in Szakál, c, 2010) 

Az információs rendszerek tartalmáról és használatáról van szó. Információk nélkül a vezetők nem 

képesek megfelelően dönteni, irányítani és a vállalat számára a szükséges intézkedéseket időben 

megtenni. A szervezet információs rendszerének hatékonyságát több összetevő is befolyásolja. Ezek 

között megtalálható az alkalmazottak informálódási igénye, a kommunikációs csatornák működése és, 

hogy az információ milyen tartalommal bír, hogyan van megfogalmazva, mennyire igazodik a címzett 

igényeihez. Továbbá, a rendszerben egyaránt fontos szerepet játszik az emberi és a műszaki-technikai 

tényező. A vállalati információs rendszer elégtelen működését okozhatja az alulinformáltság, illetve a 

túlinformáltság is. Míg az első esetben a szükséges információk hiánya miatt alakulhatnak ki működési 

zavarok, addig az adott jelenségről közölt túl sok információ csak bonyolítja a helyzet értékelésének és a 

döntéshozatalnak a menetét. Különösen káros lehet az előbbi egy vezetői döntés esetében, mert ha a 

vezető nem kapja meg időben vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésére a döntéshez szükséges 

információk, akkor önhibáján kívül is hozhat megalapozatlan, rossz döntést, mely természetesen 

kerülendő. Az információs rendszer hatékony működéséhez tehát arra van szükség, hogy a kommunikáció 

minden szinten és minden irányban zavartalanul működjön. A rendszer négy szintre osztható, melyek 

között elengedhetetlen az információáramlás. (Nyárády - Szeles, 2006) 

 

Az információáramlás szintjei a következők: (alulról felfelé haladva) 

⧠ Beosztottak, alkalmazottak. 

⧠ Középvezetés. 

⧠ Felső vezetés. 
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⧠ Csúcsvezetés, management. 

Ahhoz hogy a rendszer megfelelően működjön, szükség van a rendszeres információ visszacsatolásra. 

A lefelé haladó információk esetében a hibák lehetnek: 

⧠ A különböző vezetési szinteken áthaladva azok túlságosan leszűkülnek, valamint elsősorban a 

legfontosabb összefüggések felismerésének a lehetősége hiányzik, illetve korlátozott. 

⧠ Az információáramlás a dolgozókhoz nem állandó, rendszertelen (ad hoc). Elfogadható szintű 

tájékoztatás csak a gazdasági év indulásakor, illetve az egyes felkészülési időszakokban valósul 

meg. 

⧠ Sok esetben a közlések módjai nem megfelelőek, minta- és rutinszerűek, nincsenek arányban az 

írásos és szóbeli tájékoztatások, valamint az információk továbbításában sok a spontán elem. 

⧠ Az információk áramlása alkalmanként lassú. 

⧠ Gyakori a párhuzamos tájékoztatás, a nagy mennyiségű, sokszor (változatlanul) ismételt 

tájékoztatás minőségileg keveset jelent. 

⧠ Az információk jelentős része megreked az egyes vezetői szinteken. (Nyárády - Szeles, 2006; in 

Szakál, c, 2010) 

A felfelé haladó információk esetében a hibák lehetnek: 

⧠ Ezeket főleg az alsóbb szintű vezetők megszűrik, gyakran módosítják, nem tájékoztatnak 

megfelelően. 

⧠ Elvárják, hogy az ötletek, kezdeményezések, a kritika, az előírt (bürokratikus) szolgálati utat 

betartva, a szervezet által előírt hivatalos csatornákon közlekedjen. 

⧠ Az alsóbb szinteken megoldják a feladatok többségét, de ezekről nem informálnak felfelé, vagy 

lassú, késedelmes az információ. 

Az alkalmazottak számára szükséges információk, melyeket a belső PR tevékenységnek kell biztosítani 

részükre, általában a következők: 

⧠ A szervezet tervei a jövőre vonatkozóan. 

⧠ A termelékenység alakulása. 

⧠ Személyzeti politika és gyakorlat. 

⧠ A munkával kapcsolatos alapvető információk. 

⧠ Előmeneteli lehetőségek a cégen belül és azok feltételei. 

⧠ Az egyéb külső események dolgozó munkájára gyakorolt hatása. 

⧠ Az alkalmazott helye a szervezeten belül. 

⧠ A dolgozó osztályán kívül zajló események. 

⧠ A vállalat piaci helyzete a versenytársakéhoz képest. 

⧠ A vállalaton belüli fontosabb személyi változások. 

⧠ A vállalat környezettel kapcsolatos kötelezettségei. 

⧠ A vállalat állásfoglalása az aktuális társadalmi eseményekkel, témákkal kapcsolatban. 

⧠ Promóciós tervek. 

⧠ Személyi hírek a vállalaton belül, ami mindenkit érdekelhet, illetve mindenki számára fontos 

lehet. (Nyárády - Szeles, 2006) 

A belső PR a vállalati vezetés és a munkatársak megfelelő viszonyának megteremtésével, továbbá a 

dolgozók munkakörülményeinek, a munkahelyi légkörnek és a dolgozói lojalitásnak a javításával fokozza 

a munka hatékonyságát. A teljesítménynövekedés fontos feltétele a csapatszellem kialakítása, azaz, hogy 

a dolgozók aktívan részt vegyenek a vállalat eseményeiben, illetve, hogy úgy érezzék részesei a vállalat 

céljainak és azok megvalósításának. Cél, hogy a dolgozót ne csak az anyagi ösztönzők motiválják 

tevékenységében, hanem azért legyen érdekelt a cég munkájában, mert sajátjának is tekinti a vállalatot. 
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Ehhez kiemelten fontos a motiváltság növelése, mivel minél nagyobb a motiváció a dolgozó részéről, 

annál jobb teljesítményt fog nyújtani. Az egyén motivációjának lehetséges módját a vezetőnek kell 

felismerni, és a vállalat célkitűzéseihez kötni, hogy azok a szervezet céljait szolgálják. (Nyárády - Szeles, 

2006; in Szakál, c, 2010) 

Fontos a vállalati érzés és elkötelezettség kialakítása, ami aktivizálja az egyént. Két fajta elkötelezettséget 

különböztetünk meg: 

⧠ Külső elkötelezettség akkor alakul ki, ha az alkalmazottak kevésbé szólhatnak bele a vállalattal és 

saját maguk munkájával kapcsolatos döntésekbe. 

⧠ Belső elkötelezettségről akkor beszélünk, ha az alkalmazottak is felelősnek érzik magukat a 

munkával kapcsolatban, amihez arra van szükség, hogy a menedzsment minél jobban bevonja 

őket a munkához kapcsolódó célok kijelölésébe, továbbá azok elérési módjának 

meghatározásába. 

A vállalat megítélését, ill. az emberekben róla kialakult képet jelentősen befolyásolja a dolgozók 

véleménye. Az alkalmazottak ugyanis a cégről kialakult véleményüket megosztják, barátaikkal, 

ismerőseikkel, és természetesen családjukkal is, ezáltal pedig egyúttal a nyilvánossággal is. Ezen 

csatornákon terjedő információknak nagy jelentősége van, mivel ezek belső emberektől származnak, akik 

belülről ismerik az adott céget, ezért abszolút hitelük van. Ha az alkalmazottak is dicsérik a cégüket, az 

kifelé is kedvezően befolyásolja a cég megítélését az egyénekben. Szintén fontos tényező a vállalat 

munkaadói hírneve is, mert a vállalatok külső kapcsolatait is nagymértékben befolyásolja a cégen belül 

kiépített kapcsolatok minősége. A szervezet és alkalmazottainak megfelelő viszonya nemcsak a vállalat 

közvetlen gazdasági tevékenysége szempontjából lényeges, de közvetlenül befolyásolja a szervezet azon 

lehetőségét is, mely alapján a kívánatos, új munkatársakat magához csábítja. Jelentős szerepet tölt be az 

megfelelő kollégák könnyebb felkutatásában, a munkaerőpiac orientálásában, ill. a fluktuáció alacsony 

szinten tartásában is. (Nyárády - Szeles, 2006) 

 

A belső PR a szervezet tagjaival való kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete. Részterületeit 

alább soroljuk fel. 

Alkalmazott – alkalmazotti kapcsolatok 

A (belső) Public relations funkció részeként a szervezet munkatársai között meglévő kapcsolatok és 

kommunikáció tudatos szervezése. Feladata, hogy a szervezet szempontjából kívánatos kapcsolatokat 

azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet alkalmazottai között, minimalizálja az informális 

kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből 

eredő problémákat. 

 

Belső szervezeti kapcsolatok 

A (belső) Public relations funkció részeként a különböző szervezeti egységekkel és azok között folytatott 

kommunikáció és kapcsolatszervezés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, 

létesítsen és tartson fenn a szervezet egymástól elkülönülő egységei között, minimalizálja az informális 

kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből 

eredő problémákat. 

 

Tulajdonosi – vezetői kapcsolatok 
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A (belső) Public relations funkció részeként a szervezet meghatározó tulajdonosaival folytatott 

kommunikáció és kapcsolatszerzés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, 

létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és annak tulajdonosai között mind a szervezet 

teljesítményének és stratégiájának megítélését, mind az ezzel szemben megfogalmazódó tulajdonosi 

elvárásokat illetően. 

 

Vezetői – alkalmazotti kapcsolatok 

A (belső) Public relations funkció részeként a munkatársakkal folytatott kommunikáció. Feladata, hogy 

kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és 

alkalmazottai között. 

 

Vezetői – érdekképviseleti kapcsolatok 

A (belső) Public relations funkció részeként az érdekképviseleti és érdekvédelmi szervekkel folytatott 

kommunikáció és kapcsolatszervezés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, 

létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és ezen szervezetek között az érdekellentétek feltárása és 

megszüntetése, a konfliktusok csökkentése, a konszenzus megteremtése érdekében. 

 

Vezetői – vezetői kapcsolatok 

A (belső) Public relations funkció részeként a szervezet felső vezetése és a szervezeti hierarchia vezető 

beosztású dolgozói közötti kapcsolatok és kommunikáció tudatos szervezése. Feladata a hatékony 

szervezetirányítás és feladatmegoldás elősegítése, a szervezet vezetése és irányítása összhangjának, 

egységének és hatékonyságának elősegítése. (Szeles, 2006; in Szakál, c, 2010) 

 

5.2 Külső PR kapcsolatok, image és hírnév növelés marketing szemléletben 

A PR (public relations) jelentése közönségkapcsolat, attitűd szervezet és környezete között. Célja egy 

pozitív légkör kialakítása, a szervezet nyilvánossághoz fűződő kapcsolatainak előmozdítása, ápolása, 

hogy figyelmet és érdeklődést keltsen, szimpátiát és bizalmat nyerjen el. A PR-t leggyakrabban külső és 

belső PR-ra osztjuk. A belső PR a munkatársakkal való kapcsolattartást, míg a külső PR a vállalat külső 

kapcsolatrendszerével történő kommunikáció területét öleli fel. Külső PR-nek nevezzük a szervezet külső 

környezetével (szállítók, vevők, szakmai szövetségek, társadalmi csoportok, nemzetközi csoportok, sajtó) 

való kapcsolattartását, kommunikációját. (Nyárády - Szeles, 2005, 2006) 

A külső PR kapcsolatrendszere: 

⧠ Marketing PR – hatékony kommunikációjával támogatja a szervezet marketinges erőfeszítéseit, 

pl. eladást is. 

⧠ Szervezeti PR – a szervezet imázsának építése, cégfilozófia, küldetés, jövőkép fejlesztése. 

 

Ágazati kapcsolatok – a versenytársakkal való kapcsolatokat jelenti. A szervezetnek jelen kell lennie a 

köztudatban versenypozíciójának megtartásához. Az ágazati kapcsolatok magában foglalja a 

versenytársakkal, partnerekkel való kapcsolatok fenntartását és a szakmafejlesztés érdekében, 

érdekérvényesítésben, az adott ágazat szervezeteivel közös kommunikációs aktivitást is. Feladata, hogy a 

szervezet az adott ágazat szereplőivel kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn. 
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⧠ Szakmai kapcsolatok – a vállalkozás szakterületéhez tartozó tudományos, oktatási, szakmai 

szervekkel való kapcsolat. 

⧠ Médiakapcsolatok – Kapcsolatok szervezet és média között a szervezet publicitása érdekében, a 

szervezet iránti érdeklődés fenntartásával.  

⧠ Szponzorálás és mecenatúra – anyagi vagy egyéb szolgáltatás illetve támogatás a jó hír elérése 

érdekében. 

⧠ Pénzügyi kapcsolatok – tulajdonosok, részvényesek, kötvényesek, befektetők kapcsolata a 

szervezet pénzügyi helyzetére vonatkozóan. 

⧠ Fogyasztói és ügyfélkapcsolatok – A fogyasztókkal, ügyfelekkel folytatott kommunikáció és 

kapcsolatok szervezése.  

⧠ Közügyek kezelése (Public Affairs) - Egy szervezet megvizsgálja, hogy működése milyen 

gazdasági, társadalmi, vagy politikai csoportosulásokat érint, melyekre van hatással, vagy melyek 

vannak befolyással a tevékenységére, és ezekkel kommunikációt folytat. 

⧠ Kríziskommunikáció – válsághelyzetben a szervezet működési zavarainak a leküzdését szolgálja. 

Cél annak hangsúlyozása, hogy a szervezet tisztában van a krízissel, kezében tartja a dolgokat és 

meg tudja oldani a krízis helyzetet. (Nyárády - Szeles, 2005, 2006) 

 

5.3 Válságkommunikáció PR vonatkozásai 

A kommunikációtudomány viszonylag fejletlen területe a kríziskommunikáció, amely csupán a 90-es 

évekre teljesedett ki és vált gyakorlatilag önálló tudományággá. A lemaradás oka, abban rejlik, hogy 

alapfeltétel, akkor beszélhetünk krízisről, ha az a nyilvánosságban jelenik meg. A tömegmédia terjedése 

megteremtette a széles körű nyilvánosságot, de emellett szükség volt a krízis helyzetek sorozatos negatív 

kimenetelére, amely arra ösztönözte a kutatókat, hogy a válságkommunikációt a kommunikáció 

tudomány részeként ismerjék el. A tudományág kialakulásának kezdete a két világháború közé tehető, 

ekkor indultak el az Egyesült Államokban az első menetrend szerinti repülőjáratok, amelynél előírás volt, 

hogy baleset esetén a helyszínre érkező első csoport takarja le a légitársaság emblémáját, hogy ne sérüljön 

a vállalat hírneve. A fogalom teljes értékű használatának kezdete tulajdonképpen a 80-as évekre tehető, 

amely a következő krízishullámot követően kristályosodott ki. Csernobil, a Challenger űrhajó 

felrobbanása, a Rajna szennyezés indokolttá tette a krízisre való felkészülést. (Brochand - Lendrevie, 

2004)  

A válság az egyén, egy csoport vagy a társadalom életében megnyilvánuló súlyos zavar, nehéz helyzet, 

amelynek kimenetele jó is, rossz is lehet. A krízis fogalma a gyakorlatban a válság szinonimája, elméleti 

megközelítésben azonban azt az árnyalatnyi különbséget kell tennünk, hogy krízis a válság fordulópontja. 

(Nyárády – Szeles, 2005, 2006) A válsághelyzeteket előidéző okok nagy általánosságban természeti, 

tárgyi, személyi eredetűek, vagy a szervezet környezetéből fakadnak. A válságtünet valamilyen válságra 

utaló jelenség vagy jel. A válsággóc olyan hely, terület, ahol a válság jelei a legfeltűnőbbek. A 

válsághelyzet pedig olyan szituáció, ahol és, amikor a válság negatív kimenetelének, az átlagosnál (50 

százaléknál) nagyobb a valószínűsége. A válsághelyzet – még ha emberi tényezők is szerepelnek benne – 

önmagában nem okoz katasztrófát, de jelent valamilyen hiányosságot, és mindig emberi cselekvéshez 

kapcsolódó mélyen fekvő rendellenesség, súlyos zavar következménye, illetve végterméke. A 

szakirodalmakban a válság fogalmának meghatározásai mind abba az irányba mutatnak, hogy a válság 

nem feltétlenül jelent rosszat, hiszen lehet pozitív a kimenetele. A közkedvelt metafora szerint a kínai 

nyelvben a válság szónak kettős jelentése van, veszély és lehetőség, tehát a válság kezelésének 

sikeressége adja meg a szó pozitív, illetve negatív értelmét. A válságok esetében akár arra is lehetőséget 
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kaphat a szervezet, hogy a válsághoz vezető okokat szüntesse meg, amelyre korábban a válság 

bekövetkezte nélkül nem lett volna lehetőség. (Barlai - Kővágó, 2004) 

A válság szakaszait a zavar nagysága és annak elhúzódási ideje határozza meg. Alapesetben a válság hat 

– egymást követő – szakaszra osztható: veszély, kialakulás, emelkedés, tetőpont (krízis), hanyatlás, 

megoldás. A válság elhúzódásának ideje szerint az alapszakaszok változhatnak, az a mód, ahogy a 

válságot az első órákban kezeli a szervezet meghatározza azt, hogy meddig tart, avagy érezhetők lesznek-

e még évek múlva is káros hatásai. (Nyárády - Szeles, 2005, 2006) Minden elképzelhető vészhelyzetre 

kidolgozott forgatókönyv, illetve sajátos eszközeivel hozzájárulás a válság gyors és eredményes 

elhárításhoz, valamint a közvélemény reális informálásához. A válságkommunikáció a válságok 

megelőzésére, a negatív hatások mérséklésére, a krízishelyzet mielőbbi rendezésére irányul. A 

válsághelyzetek során kétféle valóság létezik: a primer és a szekunder. A primer, a szervezet valósága, a 

szekunder pedig a befogadó primer valóságának érzékelése, tehát a válságkommunikáció során küldött 

üzenetekből áll össze. A szekunder valóság fontos jellemzője, hogy felnagyítja a történéseket, valamint 

időbeli szinkronkülönbséggel jelenik meg és ér véget. A primer és a szekunder valóság között 

helyezkedik el az a kritikus mező, melyet a válságkommunikációval a lehető legszűkebbre kell 

csökkentenünk. Valójában ez a válságkommunikáció értelme és legfontosabb célja. (Barlai - Kővágó, 

2004) 

A válságkommunikáció alapvető feladata, hogy a működési zavar kommunikációs problémáit gyors, 

precíz és megbízható információáramlással megoldja. Hatékony válságkommunikáció nélkül nem lehet 

eredményesen kezelni egy válságot, mert a közvéleményt csakis így lehet informálni a primer valóságról, 

és új, pozitív képet kialakítani. A válságkommunikáció során a válságstáb a működési zavar leküzdéséért 

híreket, üzeneteket, információkat, vagyis „kommünikék” továbbít a megfelelő csatornán keresztül a 

célközönségnek, amely megérti, és – jó esetben a válságstáb céljainak megfelelően –cselekszik. (Barlai - 

Kővágó, 2004) 

Anthonissen, P. F. (2009) szerint 5 pontban meghatározható, hogy melyek a sikeres kríziskommunikáció 

alapelvei.  

1. Mindig a lehető legrosszabb eshetőséggel kell számolni. Ennek előnye, hogy így minden 

lehetséges problémát számításba vesz a vállalat, azaz semmi sem érheti váratlanul.  

2. Rendelkezzen a vállalat válságtervvel. Nélkülözhetetlen minden vállalat számára a naprakész 

kríziskommunikációs terv, így tudnak gyorsan és szakszerűen reagálni a kialakult 

válsághelyzetre.  

3. Nem szabad az időt vesztegetni. A válságkezelés kulcstényezője az idő. Amint a vállalatot eléri a 

rossz hír, azonnal be kell jelenteni mi történt és a vállalat mit szándékozik tenni.  

4. Minden esetben az ember az első. A legfontosabb, hogy a cég kifejezze az eset és 

következményei által érintett emberek iránti aggodalmát. A cég első vezetőjének kell kiállnia a 

nyilvánosság elé, hogy elmagyarázza a cég milyen lépéseket tesz.  

5. Villámgyors reakció. A cégnek a lehető leggyorsabban kell a kezébe vennie a kialakult helyzet 

irányítását. 

 

Ellenőrző kérdések: 

⧠ Mit jelent a belső PR, milyen területei vannak? 

⧠ Mit értünk külső PR tevékenységen? 

⧠ Mivel jellemezhető a krízis, mire kell figyelni a cégnek a kríziskommunikáció során? 

⧠ Mi a különbség a klasszikus PR és a marketing PR fogalom között? 
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6 MARKETING ESETTANULMÁNY 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Adaptáló képesség 

⧠ Kreativitás  

⧠ Innovatív képesség 

 

„Az 1932-ben alapított SPAR ma a világ egyik legnagyobb önkéntes alapon szerveződött kereskedelmi 

lánca, amely 5 kontinens több mint 40 országában van jelen. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 

tulajdonos alapítója a SPAR Ausztria Rt., napjainkban Ausztria legnagyobb magánkézben lévő vállalata. 

Jelenleg az ASPIAG tulajdonába tartozik. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 1991 óta van jelen a 

magyar piacon, és ezen idő alatt hazánk egyik meghatározó élelmiszer és napi cikk kereskedelmi láncává 

vált. A cég hálózatfejlesztése megalapítása óta töretlen, mely részben üzlethálózat vásárlások (pl. Billa, 

Kaiser’s, Plus), részben zöldmezős beruházások által valósul meg. Jelenleg országosan több mint 400 

SPAR egység üzemel több áruháztípusban (INTERSPAR hipermarket, SPAR szupermarket, City SPAR). 

A cég 2004 óta saját húsfeldolgozó üzemet működtet Bicskén. A magyarországi SPAR 2012-ben kezdte 

meg családi vállalkozásban dolgozó kiskereskedőkkel franchise típusú együttműködési programját, mely 

folyamatosan bővül. Az üzleteinkben nyújtott széles választék, kedvező árak és sokoldalú szolgáltatások 

mellett vásárlóink részére az élelmiszerbiztonság és az egészségtudatosság terén is intenzív felvilágosító 

munkát végzünk. Magyarország egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózataként a vállalati 

felelősségvállalás jegyében számos kulturális és karitatív akció lebonyolítását vállaltuk fel. A SPAR-

csoport központja Bicskén található. Az adminisztratív feladatok ellátását biztosító irodaház mellett az 

egyik logisztikai központ, valamint a Húsüzem épülete is itt található. Az első SPAR szupermarket 

hazánkban Tatán nyílt meg, a tevékenység első éveinek áruház-átalakításait és üzlethálózat-vásárlásait új 

üzletnyitások sora követte, közöttük ún. "zöldmezős” beruházásúak is. Az utóbbi évek legjelentősebb 

tranzakciói a 2002 végén átvett 14 Billa üzlet SPAR-rá történő alakítása, valamint 22 Kaiser’s 

szupermarket 2003 évi megvásárlása voltak. Az elmúlt évek az intenzív terjeszkedés jegyében teltek el. 

Budapesten és vidéken egyaránt, újépítésű, modern szuper- és hipermarketeket nyitott a társaság. 5 év 

alatt megduplázódott a forgalom és a munkatársak száma, az üzletek száma pedig 70-nel nőtt. A 

rendkívüli expanziós fejlődés mellett megkezdődött a régebben üzemelő üzletek gyorsított ütemben való 

felújítása és korszerűsítése. 2008-ban tovább folytatódott a cég erős expanziója: az új áruháznyitások 

mellett a SPAR-csoport megvásárolta a Tengelmann vállalattól a 174 magyarországi Plus áruházat is, 

melyek SPAR szupermarketekké alakultak át. (Spar, 2017) 

 

Forrás: Spar, 2017 

 

http://www.spar.hu/hu_HU/spar_csoport/spar_magyarorszag/elelmiszerbiztonsag.html
http://www.spar.hu/hu_HU/csr.html
http://www.spar.hu/hu_HU/csr.html
http://www.spar.hu/hu_HU/spar_csoport/spar_magyarorszag/kozpont.html
http://www.spar.hu/hu_HU/spar_csoport/spar_magyarorszag/logisztikai_kozpontok.html
http://www.spar.hu/hu_HU/spar_csoport/spar_magyarorszag/husuzem.html
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2015 végén a SPAR Magyarország összesen 381 saját üzemeltetésű áruházzal rendelkezett, illetve 

franchise programjának égisze alatt 75 áruház működött, mely így mindösszesen 456 SPAR-logós üzletet 

jelentett az év végén. Ezen belül a megoszlás: 32 INTERSPAR hipermarket, 349 SPAR szupermarket - 

magában foglalva a 14 City SPAR szupermarketet is – és 75 franchise üzlet. A SPAR Magyarország 

adminisztratív központja több más épület mellett az M1 autópálya bicskei lehajtójánál található (39-es 

kilométer). A központi irodaház először 2002 végén került kibővítésre, amikor a korábban Budaörsön 

működő osztályok Bicskére költöztek. 2005-ben a folyamatos hálózatbővítés következtében szükségessé 

vált a központi épület bővítése is; egy futurisztikus tárgyalóhíd, valamint egy 3 szintes parkolóház 

létesült. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. fő logisztikai létesítménye 1994 óta a bicskei 

raktárközpont épület-együttese, mely közel 10 hektáros területen helyezkedik el. 2005-ben a logisztikai 

központ jelentősen átalakult és kibővült. A jelenlegi raktárterület több mint 35 ezer m
2
, melyben 

megtalálható a szárazáru-, frissáru- és zöldség-gyümölcs raktár. A bolthálózat évről évre történő jelentős 

bővítése miatt szükségessé vált egy újabb logisztikai központ megépítése. 2008. szeptemberében a SPAR 

második logisztikai központja Üllőn kezdi meg működését. (Spar, 2017) 

 

Üzleti filozófia 

Vállalatunk legfontosabb alapelve szerint a vásárló áll a középpontban. E filozófia része a különféle 

vásárlói igényekhez igazodó széles áruválaszték, és kedvező árszint biztosítása, a vásárlókat partnernek 

tekintő, őket minden tekintetben kiszolgáló üzletpolitika és gyakorlat. Mindezek mellett tevékenységünk 

minden területén a magas minőségi színvonalat tartjuk a legfontosabbnak. Ugyancsak a vásárlók 

megbecsülését jelzi az a törekvés és felvilágosító munka, melyet az élelmiszerbiztonság és az 

egészségtudatosság terén végzünk. Ezen túlmenően a SPAR a piaci versenyben mindig korrekt, a „fair 

play” szabályait betartó magatartást tanúsít. (Spar, 2017) 

 

A húsüzem, az élelmiszerbiztonság és a szabványok 

A SPAR Magyarország Kft. az élelmiszerkereskedelmi láncok között elsőként, és azóta is egyedüliként 

2004 végétől működtet saját húsüzemet bicskei központja területén. A kiváló minőségű friss hús és a 

SPAR neve a húsfeldolgozó üzem működése révén összefonódott, amelynek alapja indulása óta a szigorú 

ellenőrzés és a kifogástalan szállítói háttér. A cégcsoport olyan hazai beszállítókkal dolgozik együtt, akik 

nemcsak az alapanyag minőségében, hanem a nyomonkövethetőségben, szállítási színvonalban is 

maximálisan meg tudnak felelni a cégcsoport szigorú követelményeinek. A 7900 négyzetméteres 

egységben 2013-ban 2000 darab szarvasmarhát és 468 000 darab félsertést dolgoztak fel, 7000 tonna 

sajátmárkás húskészítményt gyártottak és 8 millió tálca húst csomagoltak. A SPAR húsfeldolgozó üzeme 

mindig is a legmagasabb szintű minőségbiztosítási tanúsítványokkal rendelkezett. 2010-ben a 

Magyarországon működő húsüzemek között elsőként szerezte meg az ISO 22000 élelmiszerbiztonsági 

szabvány szerint felépített rendszer tanúsítását. A SPAR húsüzemében előállított termékek sikere évről 

évre nő. A nagyrészt hazai alapanyagok feldolgozása után, a friss sertés- és marhahús mellett az üzemből 

mintegy 50 féle kiváló minőségű sajátmárkás húskészítmény kerül ki a hálózat üzleteibe. A készítmények 

egy része szeletelt, védőgázas formában is megtalálható a SPAR és INTERSPAR áruházak polcain. A 

termékek S-Budget, SPAR, valamint prémium kategóriában REGNUM márkanéven kerülnek 

forgalomba. 2013-ban a húsüzem sajátmárkás készítményeinek kínálata többek között olyan kiváló 

termékekkel bővült, mint a Regnum magyaros sertéskaraj, a SPAR fokhagymás szelet, a csomagolt húsok 

kategóriájában pedig újdonságként megjelent a Regnum grill mix, a Regnum grill nyárs, a Regnum 

Puszta sertéstarja és a Regnum fonott sertéskaraj. Az ország egyik legmodernebb technológiával működő 

üzeme, megnyitása óta több lépcsőben fejlődött, bővítette kapacitását. A húsüzemben előállított termékek 

iránti növekvő kereslet miatt 2013-ban szükségessé vált a kapacitás növelése. Az üzem 1600 m2-rel 



Vállalkozói marketing  

39 

történő bővítése során nagyobb lett a csontozó- és a tálcáshús-csomagoló helyiség, a készítménygyártás 

mennyiségeinek emelése pedig új töltő- és főző-füstölő berendezések beszerzésével valósult meg. A 

nagyobb kapacitású üzemben a 115 fős létszámon felül, 35 új munkahely teremtésére nyílt lehetőség. A 

beruházás teljes összege mintegy 1,5 milliárd forintot tett ki. (Spar, 2017) 

 

A SPAR Magyarország Kft. REGNUM húsfeldolgozó üzeme mindig is a legmagasabb szintű 

minőségbiztosítási tanúsítványokkal rendelkezett. Az idei külső audit alapján megújult az ISO 

22000:2005 szabvány szerinti tanúsítás. A SPAR az élelmiszerkereskedelmi láncok között elsőként és 

azóta is egyedüliként 2004 végétől működtet saját húsüzemet bicskei központja területén. A 

húsfeldolgozó üzem 2010-ben a Magyarországon működő húsüzemek között elsőként szerezte meg az 

ISO 22000:2005 élelmiszerbiztonsági szabvány szerint felépített rendszer tanúsítását. A tanúsítvány 

megtartásának feltétele az éves megújító audit, amely 2014-ben áprilisban zajlott. Ennek keretében egy 

független osztrák tanúsító szervezet, a Quality Ausztria vizsgálta felül az üzem működését. Az ellenőrzés 

végén az osztrák cég tanúsítvánnyal igazolta a hatékony és folyamatosan továbbfejlesztett ISO 

22000:2005 szabvány követelményeinek eleget tevő élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer 

alkalmazását. Ez a mindennapokban pontosan leszabályozott és szigorúan ellenőrzött gyártási 

folyamatokat jelent, a vásárlók számára pedig biztonságos, kiváló minőségű élelmiszereket. Nemzetközi 

szinten a leginkább elfogadott szabvány az ISO 22000, amely a HACCP irányelveit hangolja össze a 

kialakult termékgyártói gyakorlattal, így megkönnyíti az élelmiszeripari folyamatok során fellépő 

kockázatok hatékony feltárását és kezelését, egyben a vevői igényeknek való legmagasabb szintű 

megfelelés biztosítéka is. (Spar, 2017) 

 

Kiemelt üzlettípusok: SPAR szupermarket 

A SPAR szupermarket a SPAR-csoport lakóhely közeli, döntően napi ellátásra szakosodott, minőségi 

kereskedelmi szolgáltatást nyújtó üzlettípusa. Ezek a SPAR szupermarketek nagyrészt 400 - 1.000 m
2
 

közötti eladóterű kiskereskedelmi egységek. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 1991-es alapítását 

követően 1 évvel később, Tatán nyitotta meg az első szupermarketet. A SPAR szupermarketek 

választékában több ezer árucikk szerepel, melyek közül ki kell emelni a SPAR áruházlánc egyik erősségét 

jelentő frissáru kínálatot: zöldség-gyümölcs, tejtermékek, pékáruk, húsáruk, cukrászati és hidegkonyhai 

készítmények stb. A SPAR szupermarketek könnyű megközelíthetőségükkel, ingyenes parkolóikkal, 

áttekinthető eladóterükkel és magas színvonalú szolgáltatásaikkal gyors és kényelmes, kedvező árú 

bevásárlási lehetőséget biztosítanak. (Spar, 2017) 

Szolgáltatásaik: 

⧠ széles áruválaszték, 

⧠ kiváló minőségű frissáruk (zöldség-gyümölcs, tejtermék, húsáru, hidegkonyhai és cukrászati 

készítmények, helyben, frissen sütött pékáruk), 

⧠ szigorúan ellenőrzött friss tőkehús és a húskészítmények a SPAR saját daraboló és húsfeldolgozó 

üzeméből, 

⧠ több mint 2300 SPAR márkatermék és SPAR exkluzívmárka (S-Budget termékek, Regnum 

húskészítmények, SPAR Natur*Pur bioélelmiszerek, SPAR Vital termékcsalád, REGIO kávék, 

Lovely papíráruk, stb.), 

⧠ ajándékkosár-összeállítás, 

⧠ hidegtálakra rendelésfelvétel, 

⧠ szakszerű, udvarias kiszolgálás, 

⧠ gyors áthaladás a pénztáraknál, 

⧠ jó megközelíthetőség, 
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⧠ a hét minden napján nyitva tart, 

⧠ SPAR étkezési és ajándékutalványok értékesítése és beváltása, Accor Services, Chéque Déjeuner, 

Sodexho Pass utalványokat elfogadása, 

⧠ bankkártyás fizetési lehetőség, 

⧠ euro elfogadása, 

⧠ rendszeres akciók, hetente új akciós újság. (Spar, 2017) 

 

Kiemelt üzlettípusok: SPAR hipermarket 

A magyarországi SPAR hálózatában 1995-ben jelent meg – elsőként Győrben – az INTERSPAR 

hipermarket. Ez a SPAR áruházlánc olyan lakóhely közeli, hipermarket jellegű áruháztípusát jelenti, mely 

a teljes élelmiszerkínálat mellett egyéb használati cikkek széles választékát is nyújtja, kedvező árszinten, 

egy helyen biztosítva a magas színvonalú napi- és nagybevásárlás lehetőségét is. Az INTERSPAR-ok 

gyalogosan és tömegközlekedési eszközzel is jól megközelíthetők, az autós vásárlókat pedig több száz 

ingyenes parkolóhely várja. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzlethálózatán belül jelenleg 31 

INTERSPAR hipermarket működik. Az INTERSPAR-ok egy része bevásárlóközpontokban, más részük 

önálló egységként üzemel. A 4–6 ezer m
2
-es eladótérrel rendelkező INTERSPAR hipermarketek mintegy 

30 ezer féle árucikket forgalmaznak, ennek közel kétharmadát a gazdag élelmiszer-választék – ezen belül 

attraktív frissáru kínálat – teszi ki. Emellett kaphatók az áruházakban elektromos és egyéb háztartási 

cikkek, játékok, ruházati cikkek, papír- és írószeráruk, textíliák, szezonális cikkek és más termékek. 

INTERSPAR áruházainkban sokoldalú szolgáltatásai: 

⧠ Látványpékség helyben sült, ínycsiklandó péksütemények széles választékával; 

⧠ Családi ünnepekre, különféle összejövetelekre hidegtálak és torták rendelése; 

⧠ Díszcsomagolás és különböző összetételű ajándékkosarak készítése; 

⧠ Több mint 2300 SPAR márkatermék és exkluzív márka; 

⧠ Parkolási lehetőség; 

⧠ Bankkártyás fizetés 

⧠ Euro elfogadása; 

⧠ Budapest Bank áruhitel; 

⧠ SPAR étkezési és ajándékutalványok értékesítése, beváltása; Sodexho Pass, Cheque déjeuner, 

Accor Services utalványok elfogadása; 

⧠ Digitális képkidolgozás. (Spar, 2017) 

 

Kiemelt üzlettípusok: City SPAR 

Az első City SPAR üzletek 2006-ban nyíltak meg Budapesten, korábbi SPAR szupermarketek átalakítása 

után; a harmadik üzlet pedig szintén Budapest egyik forgalmas pontján, az Erzséber körúton nyílt meg 

2008. áprilisában. A City SPAR már nevében is a lendületes városi bevásárlási lehetőséget sugallja; 

vásárlóink pedig tisztább, áttekinthetőbb, kényelmesebb eladótérrel, modern berendezéssel, új 

termékkörrel találkozhatnak az átalakított üzletekben. A City SPAR üzletek a SPAR-csoport többi 

egységére jellemző magas színvonalat, kiváló minőséget képviselik; a megszokott - SPAR 

márkatermékeket is tartalmazó - választék pedig kiegészült azonnal fogyasztható élelmiszerekkel (kész 

szendvicsek, pizzák, saláták, helyben sütött ropogós pékáruk, grillezett finom falatok, hidegkonyhai 

készítmények). Vásárlóinkat szakképzett, segítőkész személyzet várja, biztosítva a gyors, napi bevásárlás 

lehetőségét. A hosszú nyitva tartási idő alkalmazkodik a késő estig forgalmas, tömegközlekedési 

eszközökkel könnyen megközelíthető helyszínekhez. (Spar, 2017) 

 

http://www.spar.hu/hu_HU/spar_markatermekek.html
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SuperBrands and SuperStore Design 

A SPAR márka idén is elnyerte az egyik legjelentősebb nemzetközi márkaértékelési rendszer védjegyét, a 

Superbrands címet. Az elismerés pozitív visszajelzés mind a szakma, mind a fogyasztók részéről. A 

SPAR és INTERSPAR üzletekben vásárlók számára a védjegy megbízható garanciát jelent a kiváló 

minőségre. A Superbrands védjegy elsősorban a vásárlók számára kíván útmutatóul szolgálni, hogy 

minden területen biztosan megtalálják a legkiválóbb és legmegbízhatóbb márkákat. A díjazottak 

kiválasztásában éppen ezért az elismert szakértőkből álló zsűrin kívül a fogyasztók is részt vettek. A GfK 

Hungária Piackutató Intézet 800 fős, országos, reprezentatív mintán végzett felmérést, hogy kiderítsék, 

melyek a legkedveltebb márkák, amelyek a leginkább megszolgáltak jó hírükért, és miért. A SPAR ismét 

bizonyította, hogy érdemes a vásárlók bizalmára és hűségére, hiszen immár nyolc éve folyamatosan 

használhatja a Superbrands védjegyet. „Az a vásárló, aki találkozik a Superbrands által minősített SPAR 

márkával, egészen biztos lehet benne, hogy garantált minőségre, a vásárlói igényekhez igazodó, széles 

választékra és kedvező ár/érték arányra számíthat. – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kft. 

kommunikációs vezetője. A SPAR saját termékcsalád több mint 500 terméke közül választhatnak a 

vásárlók: élelmiszer és non food árucikkel közül egyaránt. Sajt, felvágott és tejtermékek, szárazáruk 

(kakaópor, tészták stb.), de akár háztartási alaptermékek (pl. sütőpapír, alufólia, szemeteszsák) is 

elérhetők magas minőségben ebben a termékcsaládban. 

A SPAR Magyarország Kft-nek számos más saját márkája is jelen van áruházai polcain: több mint 1450 

féle élelmiszer  és vegyiáru, majdnem 900 féle „non-food” termék szerepel saját márka választékában - 

különböző márkanevek alatt. Igen népszerűek a magas minőséget képviselő SPAR PREMIUM termékek, 

vagy az olasz különlegességek DESPAR név alatt, emellett kedveltek az igen kedvező árfekvésű S-

Budget cikkek és a SPAR húsüzemből származó Regnum termékek is. A Superbrands minősítési 

rendszert a független nagy-britanniai Brand Council hozta létre 20 évvel ezelőtt, és a program ma már 

világszerte 90 országban működik, azonos előírások szerint. A szakmai zsűri tagjai a döntés során 

figyelembe veszik a márkához kapcsolt kézzelfogható előnyöket és az általa nyújtott érzelmi-szellemi 

élményt egyaránt, de az adott brand tradíciója, fejlődésének története, piaci szereplése, valamint a vállalat 

társadalmi és környezeti felelősségvállalása is fontos szempont. A SuperStore versenyen olyan helyek 

indultak eséllyel, ahol az értékesítési koncepciónak leginkább megfelelő a dizájn, a célcsoport igényeivel 

harmonizál a külső és belső bolti megjelenés, az árubemutatás, a személyzet, a kiszolgálás, és mindez 

visszaköszön a kommunikációban is. Fontos kritériuma volt a kiírásnak, hogy fizikai megjelenése is 

legyen az adott pályázatban szereplő értékesítési pontnak, vagyis csak webshoppal rendelkező egységek 

nem pályázhattak. A 2015. évi versenyen a SPAR Magyarország Kft. a Supermarket és Hypermarket 

kategóriában is elnyerte a SuperStore Design 2015 díját. (Spar, 2017) 

 

CSR tevékenység a SPAR csoportnál 

A SPAR Magyarország Kft. cégfilozófiájában a minőségi kereskedelmi munka és az ügyfél-elégedettség 

mellett kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás. A cégcsoport sokrétű CSR tevékenységeit 

2013. május 23-tól a "SPAR segítő kezek” márkajel foglalja egységes keretbe.  A SPAR felelős vállalati 

tevékenységének működése valamennyi területén megfigyelhető. A cégcsoport az ország egyik 

legnagyobb munkaadójaként, több mint 12000 munkavállalóért tartozik felelősséggel, kiemelten kezeli 

képzésüket és kedvezményes szolgáltatások biztosításával, különféle díjakkal, elismerésekkel értékeli 

hűségüket. A vállalat fokozott figyelmet fordít az élelmiszerbiztonságra, az egészséges életmód 

támogatására, valamint a természeti környezet megóvására. A környezettudatosság megfigyelhető a 

hulladékkezelésben, a logisztikai folyamatokban, továbbá jellemző a cég által folytatott 

reklámtevékenységre is. A közösségi hozzájárulások szintén a cégfilozófia szerves részét képezik. A 

SPAR karitatív szempontból legfontosabb stratégiai partnere több mint másfél évtizede a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat. Ez idő alatt számos jótékony célú programot valósított meg a két szervezet közösen. A 
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cégcsoport a szeretetszolgálattal való kapcsolatán túl egyéb társadalmi érdekeket szolgáló elképzelés 

megvalósításában is segítséget nyújt. A   www.sparsegitokezek.hu   honlap nyújt bővebb információt a 

vállalat CSR programjairól, valamint a cégcsoport aktuális felelősségvállalási projektjeiről, híreiről. 

(Spar, 2017) 

A környezetért: 

Az emberiség egyre nagyobb mértékben használja ki Földünk véges erőforrásait. Alapvető 

szemléletváltásra van szükség, hogy visszafordítsuk környezetünk pusztulását. Ez éppúgy a vállalatok, 

szervezetek, kormányok felelőssége is, mint az egyes emberé. Mindenki tehet, és mindenkinek tennie kell 

a környezet megóvásáért, a fenntartható fejlődésért. A SPAR évek óta olyan etikusan működő, átlátható 

vállalat, amely az üzleti szempontok mellett a társadalmi és a környezeti szempontokat is figyelembe 

véve irányítja tevékenységét, igyekszik a közösségi hozzájárulásokat is beépíteni a stratégiájába. A SPAR 

a fenntartható fejlődés jegyében fontosnak tartja, hogy gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményét 

évről évre úgy optimalizálja, hogy az belső és külső partnereinek életét pozitívan befolyásolja. A SPAR 

Magyarország Kft. egész működésére jellemző a környezettudatosság, a hulladékkezeléstől a logisztikán 

át a reklámtevékenységig. 

Az élelmiszerbiztonságért: 

Garancia arra, hogy az előírásoknak megfelelően elkészített és/vagy fogyasztott élelmiszer nem okozhat 

kárt a fogyasztónak. Együttműködés a fogyasztói igények maradéktalan teljesítése érdekében. Az 

egészséges és biztonságos élelmiszerválaszték kialakítása és fenntartása. Új, az életminőséget javító, az 

étkezési szokásokat pozitívan megváltoztató termékek támogatása. 

A munkatársakért 

A SPAR Magyarország Kft. az ország egyik legnagyobb munkaadójaként, több mint 12000 

munkavállalóért tartozik felelősséggel. A cégcsoport kiemelten kezeli a munkatársak minőségi képzését 

és értékeli hűségüket. A SPAR évek óta kedvező biztosítási csomagajánlatokat, alacsony mobiltelefon-

előfizetési díjakat, előnyös banki szolgáltatásokat, kedvezményes üdülési lehetőségeket kínál 

alkalmazottai számára. A vállalat a nyári szünetekben térítésmentesen biztosít nyári táborokban való 

részvételi lehetőséget a munkatársak gyermekei részére, valamint évek óta iskolakezdési támogatással 

járul hozzá az iskoláskorú gyermeket nevelő munkatársak szeptemberi kiadásainak csökkentéséhez. A 

SPAR motivációs célból minden évben különböző programokat, akciókat, eseményeket szervez dolgozói 

részére. A SPAR- csoport vezetői jubileumi ünnepségek keretében mondanak köszönetet a 15, a 25 és a 

40 éve lojális munkavállalóknak, illetve nyugdíjas ünnepségek keretében elbúcsúztatják a nyugdíjba 

vonuló kollégákat. A SPAR kiemelten kezeli a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának ügyét is, így a 

vállalat első alkalommal 2010-ben, majd 2013-ban is elnyerte a Fogyatékosságbarát munkahely címet. Az 

elismerést azok a munkáltatók kaphatják meg, akik vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékos 

emberek toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat. A 

Fogyatékosságbarát munkahely elismerés célja, hogy elősegítse az álláskereső, fogyatékossággal élő 

emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találását. A témában  2011-ben „Adjunk 

esélyt!” címmel sikeres SPAR HR konferenciát is szerveztünk. (Spar, 2017) 

Az égészségért: 

Saját márkatermékeink forgalmazása során is fontosnak tartjuk az egészségtudatosságot, így az 

áruházláncok közül elsőként vezettünk be speciális fogyasztói igényeket kielégítő termékcsaládokat. 

Ilyenek a SPAR Natur*pur biotermékek, a SPAR Vital márka, valamint a glutén- és laktózérzékeny 

vásárlók számára megoldást kínáló SPAR free from árucsoport.  

További információ: http://sparsegitokezek.hu/az-egeszsegert/specialis-spar-markatermekcsaladok    

A társadalomért: 

http://sparsegitokezek.hu/index
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A SPAR Magyarország Kft. életében a gazdasági folyamatok, a fejlődés és az ügyfél-elégedettség mellett 

egyre fontosabb szerepet kap a társadalmi teljesítmény, így a közösségi hozzájárulások is szerves részét 

képezik a cégfilozófiának. A SPAR karitatív szempontból legfontosabb stratégiai partnere több mint 

másfél évtizede a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez idő alatt számos jótékony célú programot valósított 

meg a két szervezet közösen. A cégcsoport a szeretetszolgálattal való kapcsolatán túl más társadalmi 

érdekeket szolgáló elképzelés megvalósításában is segítséget nyújt. Így például az INTERSPAR 

hipermarketek előterében évek óta biztosít helyszínt a „Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és 

Betegekért Közhasznú Alapítvány” számára, hogy a szervezetet képviselő bohócok a gyerekeknek 

hajtogatott lufi figurákat osztogatva népszerűsítsék a szülők felé az alapítványt, és egyben adományokat 

is gyűjtsenek. Egy másik jelentős projektünk során - a SZÜMA Kft. -vel történő több éves 

együttműködésen keresztül - támogatjuk az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 

Alapítványok Országos Szövetségét (ÉTA Szövetség). Az ország több megyéjében a SZÜMA Kft. a 

SPAR áruházakhoz tartozó területeken ruhagyűjtő konténerek kihelyezésével gyűjti össze a lakosság által 

felajánlott ruhaneműket. Az ÉTA Szövetség ruhaosztásai alkalmával több száz kilogramm válogatott és 

tisztított ruhanemű kerül rászoruló fogyatékkal élő emberekhez. A SPAR felelősségvállalása kifejeződik 

az országimázst erősítő, értékeket teremtő rendezvények felkarolásában is. A cégcsoport fő támogatója az 

ország legnagyobb futóeseményének, a SPAR Budapest Maraton és Futófesztiválnak és a Budai Várban 

megrendezésre kerülő Nemzetközi Bor-, és Pezsgőfesztiválnak is.” (Spar, 2017) 

 

Forrás:    http://www.spar.hu/hu_HU.html  , letöltések 2017 (Spar, 2017) 

 

Kérdések-feladatok  

1. Készítse el egy megkérdezéses kutatás tervét a fogyasztói üzletválasztást befolyásoló tényezők, 

összefüggések feltárására! Állítson össze egy legalább tíz kérdésből álló kérdőívet is! 

2. Ismertesse, hogy a cég hazai piaci helyzetét milyen módon, milyen helyről (forrásból), milyen 

módszerrel, adatgyűjtésekkel lehet értékelni! 

3. Kik, mely fogyasztói szegmensek alkotják a cég célcsoportjait, különös tekintettel a 

településekre, melyek az üzletválasztás kritériumai? 

4. Elemezze a kereskedelmi márkáknak és építésüknek sajátosságait a SPAR-nál! Végezzen 

elemzést, összehasonlítást a SPAR saját márkáira vonatkozóan! 

5. A cég – többek között a településnagyságtól függő – eltérő vevőköre alapján mutassa be a 

legjellemzőbb különbségeket a forgalmazott termékek vonatkozásában! Értékelje a SPAR 

választékpolitikáját üzlettípusonként! 

6. Elemezze a cég értékesítési csatornáit! Milyen tendenciák jellemzi az értékesítési módok, 

csatornák fejlődését? 

7. Egy disztribúciós csatornában milyen csatornakonfliktusok alakulhatnak ki? Tegyen javaslatot a 

termelő-kereskedő konfliktusok minimalizálására! 

8. Mutassa be és értékelje a cég PR, CSR tevékenységét, tegyen javaslatot annak 

továbbfejlesztésére! 

9. Értékelje a cég marketingkommunikációs, reklám és értékesítés-támogató eszközeit, gyakorlatát! 

10. Tegyen javaslatot egy Interspar áruház számára új értékesítési csatornák használatára 

vonatkozóan! 

11. Milyen javaslatokkal élne a kategóriamenedzsment terén a Spar üzleteiben? 

12. Mutassa be a cég logisztikai tevékenységét, elsősorban a beszerzés és a raktározás területén! 

13. Ismertesse egy szabadon kiválasztott SPAR kiskereskedelmi egységek (Interspar áruház és SPAR 

szupermarketek) eladáshelyi értékesítés-támogató eszközeit! 

http://www.spar.hu/hu_HU.html
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14. Szakmai ismeretei alapján részletesen hasonlítson össze egy SPAR Express és egy SPAR 

szupermarketet, különös tekintettel a termékek vonatkozásában! 
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7 ÖSSZEFOGLALÁS – VÁLLALKOZÓI MARKETING 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Lényeglátási képesség 

⧠ Komplex gondolkodás 

 

A vállalkozói marketing tréninganyag a fogyasztói magatartásra koncentráló, értékesítés orientált, de a 

környezetünkre is figyelő, a társadalmi hasznosságot is figyelembe vevő tevékenységet helyezi a 

középpontba. A jó üzleti modell és üzleti tervezés már félsiker, a hatékony marketing aktivitás pedig 

teljessé tudja tenni a piaci jelenlétet. Az értékorientált, hozzáadott értéket képviselő termékek, 

szolgáltatások többlet hasznossággal bírnak a fogyasztókban. A piaci bevezetést megelőzi a 

termékfejlesztés és a felkészülés a piaci aktivitásra. A SWOT elemzi a jelen idejű helyzetünket és 

elsősorban a gyengeségeinkre rávilágítva, azokra valamilyen megoldást próbál megfogalmazni. 

Kreativitás, pénz, vezető szemlélet, hatékonyság, ami alapvetően szükséges, hogy jó marketing stratégiát 

alkothassunk. A stratégia annyit ér, amennyi megvalósul belőle. A piac változásaira mindig tudnunk kell 

reagálni, de ehhez ismernünk kell a piacot, azzal együtt kell élni. Ebben a megértésben és „realtime” 

jelenlétben segít a marketing információs rendszer és a piackutatás. A fogyasztói magatartás megértése 

szintén nagyon fontos, hiszen ők veszik meg a termékünket. Szegmenseket kell definiálnunk, azokat 

rangsorolnunk kell, majd mindegyikre más-más marketing-mixet kell felállítani.  

A marketing-mix alapelemei a 4P, a termék, az ár, az értékesítési csatorna és a marketing kommunikáció. 

A szolgáltatások estén ezek tovább P elemekkel bővülnek. Cél, hogy ezen mix elemek külön-külön is, de 

együttesen is harmóniában legyenek egymással, egymást kiegészítsék és együtt legyenek hatékonyak. 

Nem jó, csak BTL vagy csak ATL elemeket használni. Szükség van valamilyen kombinációra. A 

marketingkommunikációs mix összeállítása függ attól, hogy mennyi pénz van rá, milyenek a vezetői 

igények, illetve, hogy a megcélzott célcsoportokat mivel érem el legjobban. Azt is figyelembe kell venni, 

hogy mi a cél. Más elemeket használunk a termékélet-görbe bevezetés, növekedés, érettség és hanyatlás 

szakaszában. Más üzeneteket fogunk megfogalmazni, és más áron is adjuk. A piaci környezet 

folyamatosan változik, így a mi cégünknek is változnia, fejlődnie, illetve tanulnia kell. Mindig szükség 

van a nemzetközi és hazai trendeknek a követésére, amelyben mindig meg kell találni azt a piaci rést, 

különbözőséget, egyediséget, amellyel a piacon versenyelőnyhöz juthatunk. Ebben a filozófiában kell 

tevékenykednünk és ma már oda kell figyelnünk a természeti és egyéb STEEP környezeti elemekre is. 

Azaz a társadalmi integrálódást is, egyfajta CSR tevékenység formájában, de meg kell valósítanunk. 

Napjaink nagyobb kihívása, hogy a „Z” generáció már másképp gondolkodik, a telekommunikációs 

internet alapú offline és online platformok más piacokat is kinyitnak. Virtuális terek keletkeznek, 

amelyben lassan mindenkinek van egy vagy több digitális énje. Van a vállalatunknak, cégünknek is egy 

digitális énje, amelyet formálhatunk, illetve formálnak. A fogyasztói magatartás kutatásnak tehát ezen új 

célcsoportokat és új típusú piaci viselkedéseket kell megértenie. Mindezt gyorsan, mert napjainkban az is 

jellemző, hogy ezek a viselkedések és piaci magatartások gyorsan változnak. A racionális fogyasztó 

kisség átalakul, mert a digitális világ általi befolyás, információáramlatok teljesen hatnak rá. Olyan 

gyorsan és olyan sok impulzus éri a fogyasztót, hogy gyakorlatilag a valós világ ingerei eltörpülnek. A 

digitális zaj és a digitális impulzusok – így a digitális e-marketing tartalmak is – mind folyamatosan érik a 

fogyasztót. Ebben a modern környezetben kell megtalálni a cégünk identitását, hosszú távú rentábilis 

működését, és hatékony marketing aktivitását. 
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