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vállalkozásban 

• Piackutatás, marketinginformációs rendszer 

• Fogyasztói magatartás és célcsoport-képzés a piacon – figyelembe 

véve a versenytársakat  

• Marketingstratégia tervezés, pozícionálás  

• Stratégia, vezetői marketingdöntések, pozícionálás 

• 4Marketing-mix, termék és szolgáltatásmarketing megközelítések  

• Termékpolitika, termék-életgörbe koncepciók  

• Árpolitika, árstratégiai koncepciók  

• Értékesítési csatorna lehetőségek  

• Marketingkommunikáció, promóció  

• A Public relations - közönségkapcsolatok, mint „image”-formáló 
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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 ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETE, A 

MARKETING HELYE SZEREPE A VÁLLALKOZÁSBAN 



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. 



• Termékkoncepció: folyamatos innováció, kiváló minőségű 
termékek gyártása áll a stratégia középpontjában.  

• 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) 

LEHETSÉGES MARKETING KONCEPCIÓK 



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.  

PIACKUTATÁS, MARKETINGINFORMÁCIÓS RENDSZER 

 



PIACKUTATÁS, MARKETINGINFORMÁCIÓS RENDSZER 

 

MIR felépítése és moduljai (forrás: Némethné, 2018) 



• 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) 

 

MARKETINGKUTATÁSI MÓDSZEREK 



• 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 MARKETING KUTATÁS FOLYAMATA 



• 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 vásárlási döntési folyamat a 

következő szakaszokra bontható 

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÉS CÉLCSOPORT-KÉPZÉS A 

PIACON – FIGYELEMBE VÉVE A VERSENYTÁRSAKAT 



• impulzusvásárlás, 

• rutindöntések, 

• korlátozott 

döntéshozatal, 

• kiterjesztett 

döntéshozatal. 

(Hoffmeister, 2004) 

Döntési típusok 

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉSEK TÍPUSAI 



 A “fekete doboz” 

(a vevő) 
Külső ingerek 

Marketing Környezet 

Vásárlási döntés 

A vevő jellemzői Vásárlási döntési folyamat 

A fogyasztói magatartás modellje 

Kotler 



A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS MODELL 

Input 

Információ-

feldolgozás 

Vásárlási 

döntési 

folyamat 

Döntést 

befolyásoló: 

külső/belső 

tényezők 

1 

2 

3 

4 



A vevő jellemzői 

Kulturális  jellemzők 

  kultúra 

 társadalmi osztály 

Kultúra: tanult meggyőződések,/hitek, értékek és 

szokások, amelyek egy adott társadalomban 

irányítják a fogyasztók magatartását. 

 makrokultúra 

 mikrokultúra 



Társadalmi jellemzők 

 referenciacsoportok  (viszonyítási alap) 

 társadalmi státus és szerep 

 tagsági 

 aspirációs: várakozó /anticipatory/ vagy 

szimbolikus  

 aszociális / elutasított / 

 véleményvezetők (interperszonális  

kommunikációs háló feltérképezése) 

A vevő jellemzői 



Személyes jellemzők 

 jövedelem 

 
 demográfiai jellemzők és családi életciklus 

A vevő jellemzői 



Pszichológiai jellemzők 

 Motiváció 

 Attitűd 

 Személyiség és énkép 

 Észlelés és tanulás 

A vevő jellemzői 



Egy termékre vagy szolgáltatásra 

vonatkozó kedvező vagy 

kedvezőtlen átfogó értékelés, 

érzés. 

ATTITŰD 



létszükségletek 

a biztonság iránti igény 

társadalmi igény 

az érték megbecslése iránti 

igény 

Önmegvalósítás 

igénye 

MASLOW 



DÖNTÉSI SZABÁLYOK 

• Lexikografikus szabály 

• Kizáráson alapuló döntés 

• Jó és rossz tulajdonságok mérlegelése 

• Kompenzáló szabály 

• Kombinált szabályok 



ÚTIPOGGYÁSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE 

TERMÉKTULAJDONSÁGUK ALAPJÁN 

 (1 = ROSSZ, 7 = KIVÁLÓ) 

Tartósság Tömeg Ár Elegancia

A 6 3 4 4

B 2 4 3 7

C 5 4 5 4

D 5 5 4 6



PÉLDA, KOMPENZÁLÓ SZABÁLY 

Tartósság Tömeg Ár Elegancia Össz.

A 6* 3* 4* 4* 4,4

B 2* 4* 3* 7* 3,3

C 5* 4* 5* 4* 4,7

D 5* 5* 4* 6* 4,7

 

0,3 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,4 

 

 

 

0,1 

 

 



Vásárlás utáni bizonytalan érzés. 

Fokozottan fellép, ha a vásárlás: 

• Költséges 

• Nehéz döntés eredménye  

• Megmásíthatatlan 

• Ha a vásárló szorongásra hajlamos 

 

 

KOGNITÍV DISSZONANCIA 



Célcsoport-elemzés esetén a fejlesztés 

potenciális keresletének azonosítása, az 

egyes célcsoportok részletes elemzése 

történik meg. 

A CÉLCSOPORT-ELEMZÉS DEFINÍCIÓJA 



• 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 CÉLCSOPORT-ELEMZÉS KÉRDÉSEI 



• Vezetői összefoglaló. 

• A vállalkozás általános 
bemutatása. 

• Marketing Terv. 

• Működési terv. 

• Vezetőség és szervezeti 
felépítés. 

• Pénzügyi terv. 

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

 

A stratégia üzleti terv részei 

MARKETINGSTRATÉGIA TERVEZÉS, POZÍCIONÁLÁS 



• Termékpolitika, termék-

életgörbe koncepciók 

• Árpolitika, árstratégiai 

koncepciók 

• Értékesítési csatorna 

lehetőségek 

• Marketingkommunikáció, 

promóció 

 

Marketing-mix, termék és 

szolgáltatásmarketing 

megközelítések 

 



• 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 KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI 



• 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 MÉDIATÖRVÉNY ALAPELVEI A 2010. ÉVI TÖRVÉNY 

SZERINT 



ATL ESZKÖZÖK 

• Szabadtéri eszközök 

• Sajtó 

• Mozi 

• Internet és 

telekommunikáció (OTL!) 



• Direkt marketing 

• Vásárláshelyi reklám 

• Eseménymarketing 

• Vásárok, kiállítások 

• Támogatás, szponzorálás 

• Személyes eladás 

• PR 

• Ajándékok 

• Nyomtatványok 

BTL ESZKÖZÖK, NEM KLASSZIKUS, MODERN 

MEGKÖZELÍTÉSEK 



• 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 szervezeten belüli kommunikáció 

azért fontos, mert 

A PUBLIC RELATIONS - KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK, 

MINT „IMAGE”-FORMÁLÓ TEVÉKENYSÉG 



• 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 feladatai 

BELSŐ PR 



• Alkalmazott – alkalmazotti 
kapcsolatok 

• Belső szervezeti kapcsolatok 

• Tulajdonosi – vezetői 
kapcsolatok 

• Vezetői – alkalmazotti 
kapcsolatok 

• Vezetői – érdekképviseleti 
kapcsolatok 

• Vezetői – vezetői kapcsolatok 

BELSŐ PR  



• Marketing PR – hatékony 
kommunikációjával 
támogatja a szervezet 
marketinges erőfeszítéseit, 
pl. eladást is. 

• Szervezeti PR – a 
szervezet imázsának 
építése, cégfilozófia, 
küldetés, jövőkép 
fejlesztése. 

A külső PR kapcsolatrendszere 

KÜLSŐ PR 



• Mindig a lehető legrosszabb eshetőséggel kell 
számolni. Ennek előnye, hogy így minden 
lehetséges problémát számításba vesz a vállalat, 
azaz semmi sem érheti váratlanul.  

• Rendelkezzen a vállalat válságtervvel. 
Nélkülözhetetlen minden vállalat számára a 
naprakész kríziskommunikációs terv, így tudnak 
gyorsan és szakszerűen reagálni a kialakult 
válsághelyzetre.  

• 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.  

• 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.  

• Villámgyors reakció. A cégnek a lehető 
leggyorsabban kell a kezébe vennie a kialakult 
helyzet irányítását. 

Anthonissen, P. F. (2009) 

szerint 5 pontban 

meghatározható, hogy 

melyek a sikeres 

kríziskommunikáció 

alapelvei. 

VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ 



SPAR áruház marketing 

vonatkozású esettanulmánya  

 

MARKETING ESETTANULMÁNY 

Forrás:    http://www.spar.hu/hu_HU.html  , 

letöltések 2017 (Spar, 2017) 

http://www.spar.hu/hu_HU.html


• Készítse el egy megkérdezéses kutatás tervét a fogyasztói 
üzletválasztást befolyásoló tényezők, összefüggések 
feltárására! Állítson össze egy legalább tíz kérdésből álló 
kérdőívet is! 

• Ismertesse, hogy a cég hazai piaci helyzetét milyen módon, 
milyen helyről (forrásból), milyen módszerrel, 
adatgyűjtésekkel lehet értékelni! 

• Kik, mely fogyasztói szegmensek alkotják a cég 
célcsoportjait, különös tekintettel a településekre, melyek az 
üzletválasztás kritériumai? 

• Elemezze a kereskedelmi márkáknak és építésüknek 
sajátosságait a SPAR-nál! Végezzen elemzést, 
összehasonlítást a SPAR saját márkáira vonatkozóan! 

• A cég – többek között a településnagyságtól függő – eltérő 
vevőköre alapján mutassa be a legjellemzőbb 
különbségeket a forgalmazott termékek vonatkozásában! 
Értékelje a SPAR választékpolitikáját üzlettípusonként! 

• Elemezze a cég értékesítési csatornáit! Milyen tendenciák 
jellemzi az értékesítési módok, csatornák fejlődését? 

• Egy disztribúciós csatornában milyen csatornakonfliktusok 
alakulhatnak ki? Tegyen javaslatot a termelő-kereskedő 
konfliktusok minimalizálására! 

Feladatok az 

esettanulmány 

kapcsán 

ESETTANULMÁNY FELADATOK  



• Mutassa be és értékelje a cég PR, CSR 
tevékenységét, tegyen javaslatot annak 
továbbfejlesztésére! 

• Értékelje a cég marketingkommunikációs, reklám 
és értékesítés-támogató eszközeit, gyakorlatát! 

• Tegyen javaslatot egy Interspar áruház számára új 
értékesítési csatornák használatára vonatkozóan! 

• Milyen javaslatokkal élne a kategóriamenedzsment 
terén a Spar üzleteiben? 

• Mutassa be a cég logisztikai tevékenységét, 
elsősorban a beszerzés és a raktározás területén! 

• Ismertesse egy szabadon kiválasztott SPAR 
kiskereskedelmi egységek (Interspar áruház és 
SPAR szupermarketek) eladáshelyi értékesítés-
támogató eszközeit! 

• Szakmai ismeretei alapján részletesen hasonlítson 
össze egy SPAR Express és egy SPAR 
szupermarketet, különös tekintettel a termékek 
vonatkozásában! 

Feladatok az 

esettanulmány 

kapcsán 

ESETTANULMÁNY FELADATOK  



• A „Z” generáció már másképp gondolkodik. 

• A telekommunikációs internet alapú offline és online 

platformok más piacokat is kinyitnak.  

• Virtuális terek keletkeznek. 

• Új célcsoportokat és új típusú piaci viselkedéseket kell 

megérteni.  

• A digitális világ hatásai még nem modellezhetőek. 

• A digitális zaj és a digitális impulzusok – így a digitális e-

marketing tartalmak is – 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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