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A kutatás célja, lebonyolítása

 A Magyar Marketing Szövetség „Marketing trendek 2015” című, 25. Országos Marketing Konferenciájának alkalmából
határozta el a szövetség elnöksége, hogy a hazai marketing gyakorlatának, trendjeinek és a lakosság által érzékelt
minőségének, megítélésének felmérésére empirikus kutatást végez.

 A megkérdezés szakmai előkészítését és megvalósítását az MMSZ tagja, a Miskolci Egyetem Marketing Intézete végezte,
melyhez online-technikai, szervezési támogatást a Beesatisfaction nyújtott.

 A 2014. szeptember 15. és 29. között lebonyolított online kutatás ugyan nem tekinthető minden vonatkozásban
reprezentatív-nak, pontosnak, de alkalmas arra, hogy megmutasson jellemző arányokat, a hazai marketing gyakorlat,

annak trendjei és a lakosság szakmát és tevékenységeket megítélő véleménye vonatkozásában.

 A gyorsjelentés a kérdéseikre adott válaszok összegzésével egy áttekintést és rövid értékelést ad, míg mélyebb elemzésre
a két adatbázis részletes statisztikai feldolgozása után kerül sor.
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Vezetői összefoglaló

 A kutatási cél mögött az a szakmai hipotézis állt, mely szerint a következő években, annak érdekében, hogy a

vállalkozások helyt tudjanak állni az „innováció/tudásorientált versenyben” a piaci sikerek, eredmények elérése
érdekében, elengedhetetlen a marketing, az ún. „innovációvezérelt marketing” felértékelődése, azaz jellemző
nemzetközi trend a vállalkozásokon belüli befolyásának a növekedése.

 A kutatási kérdés tehát az volt: trendi-e ma itthon a marketing?

 A gyakorlatban nem ritkán azt tapasztaljuk, hogy eléggé vitatott a marketing, a marketing szervezetek helye, funkciója a vállalkozásoknál, szervezeteknél. A

rendszerváltással felértékelődő marketing tevékenység ellátására szervezeti egységek jöttek létre, a marketingtudás, a készségek erősödésével, és egyre több feladattal.

Ugyanakkor az is egyre jellemzőbb megoldássá vált, hogy az egyes marketingfeladatok ellátása szervezetileg szétestek, delegálásra kerültek különböző belső és külső

partnerek felé. A „kimondottan” marketing-erőforrások nem növekedtek jelentősen, a marketingért felelősök a cég piaci aktivitásait többnyire csak indirekt módon tudják

befolyásolni, legyen az a vevőszolgálat, értékesítés vagy éppen egyes kommunikációs terület, feladat. Nem ritka az a helyzet sem, hogy a marketing defenzívában van.

Természetesen ez a cég menedzsmentjének szemléletétől, piac-érzékenységétől, professzionalizmusától függ. A marketing legitimációja többnyire azon cégeknél

gyengébb, ahol túlzó a technológiai, pénzügyi erőforrásokra építkezés, ezekben látják az erejüket, s alapvetően tévesen, csak kiegészítő, segédszerepre, kommunikációs

vagy rendezvényszervező feladatra, esetleg információgyűjtésre, kutatásra terjed ki, erre használják a marketingeseket. Ezek a jelenségek nem tekinthetőek magyar

sajátosságnak, nemcsak az éppen létrejött, s megbicsaklott piacgazdaságunk eredménye. Ezek a jellemző félmegoldások, szakmai hibák az érettebb

piacgazdaságokban is megjelennek. A jó marketing hiánya, s az abból eredő veszteségek ugyanis nem válnak azonnal láthatóvá, mint egy technológiai hiba, vagy

éppen egy finanszírozási konstrukció veszteségei. A marketinghibák gyakorta elszalasztott lehetőségként, olyan veszteségként jelentkeznek, amit nem kifizetni kell, hanem

ami pénz, bevétel nem folyik be, s ezt legtöbbször a marketingműveletlenségből eredően észre sem veszik a cégnél.

 A „jó marketing”, az innovációvezérelt marketing pontos tartalmát majd a részletes kutatási jelentésben mutatjuk be, de hangsúlyozandó, hogy az természetesen nem

csupán az új, többnyire digitális marketing eszközök alkalmazását jelenti, hanem új marketing szemléletet, a marketing holisztikus szemléletét

(belső+integrált+kapcsolati+társadalmilag felelős marketinget), melyet az innovativitás, rugalmasság, elmélet-gyakorlat ötvözése, tanulási készség jellemez. A

marketingfavágó, a marketingstatisztikus, a marketingmentalista helyett a jó marketinget a gondolkodó, stratégiai alapú marketing kultúra, a kutatásra épülő döntések és

kooperációkészség kell, hogy meghatározza.
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10 megállapítás a vállalkozói marketingtrendekről …

1. A cégek háromnegyedénél formalizáltan is megjelenik a marketing tevékenység, de többnyire nem integráltan működik, szervezetileg

túltagolt, vagy hiányos.

2. A marketing által „befolyásolt” tevékenységek köre többnyire a kommunikáció, kutatás, tervezés, s kevésbé tölti be a piacra irányuló

tevékenységek összehangolását kiszolgáló, szervező funkció, szervezet feladatát.

3. A marketing befolyása a cégek majdnem felénél ma is jelentősnek mondható, mely jó alap. Csak 20%-uknál nevezték csekély súlyúnak.

4. A cégek „megtanulták a marketing-leckéket”, s így a vevőorientáltságot, a jó vevő-kapcsolatot és a termék, a kínálat színvonalát és

rugalmasságát tartják cégük jellemzőjének, de az a tény, hogy a mindezeket biztosítani képes tevékenységeket alig végzik (információs-

rendszer, ügyfélértékelés, innováció stb.) még nagyon komoly valós marketing-teendőket, feladatokat tesz szükségessé.

5. Leginkább vevőelégedettséget, konkurenseket, árakat kutatnak, de nincs tudatos információ-, adatgyűjtési stratégiai, rendszer, s az

alkalmazott módszertan is szegényes.

6. Marketingszolgáltatókat a kommunikáció-média munka és a kutatás terén vesznek leginkább igénybe.

7. Dicséretes, hogy megjelenik a vevővel, beszállítóval való tudatos kooperáció, de hiányos az innovációs együttműködési gyakorlat.

8. A hagyományos értékesítési csatornák mellett erősödik az elektronikus piaci megjelenés.

9. A kommunikációs eszközhasználat terén az első generációs online megoldások, a web-oldal, e-mail, a közösségi média, a SEO jelenik meg, s

erősödik a mobil-optimalizált web-oldal alkalmazás is, míg a hagyományos eszközöknél a saját kiadványok, rendezvények és DM. Nem

terveznek, nem érzékelnek nagyobb átrendezést.

10. A tudatos CSR (Corporate Social Responsibility – vállalati társadalmi felelősségvállalás) kevésbé jellemző a válaszadókra. Láthatóan még a

stratégiai, (a szponzorálást, a támogatást meghaladó ) CSR szemlélet nem jellemző.
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10 megállapítás a lakossági marketingtrendekről …

1. A válaszadó lakosság marketing tevékenységgel kapcsolatos attitűdje alapvetően pozitív: inkább az összetett, felelősségteljes, hasznos,

barátságos, szimpatikus, modern jellemzőkkel értenek egyet, s mint a hatékony piacgazdaság elengedhetetlen eszközét értékelik. A

„manipuláció”, mint hozzáragadt jelző, különösen a negatív tapasztalatok miatt még élő sztereotípia.

2. A termékminőség kapcsán érezhető kritika, nosztalgia a régi minőség iránt.

3. Magas az egyetértés a márkák iránti bizalom kapcsán.

4. Az akció-alapú árazást tartják reálisnak, vonzónak, mely az árorientált vásárlás és az egyre inkább elfogadottá váló akciós vásárlás

erősödését jelzi.

5. A válaszok az egyre tudatosabb vásárlás előtti (internetre koncentráló) és a vásárlás közbeni (mobil révén folytatott) tájékozódást erősítik.

6. A kereskedői tevékenység színvonalának elismerése mellett (segítőkész eladók, jó kiszolgálás) a kereskedők túlzott árnövekedést okozó

profit-éhségével való egyetértés is magas. Az on-line vásárlás megbízhatatlanságánál mértük a legkisebb egyetértést, mely szemléleti

fordulatot jelez, bár a használati gyakoriság még közepes, jelentős fejlődési tartalékok vannak benne.

7. A megbízható, vásárlást jól segítő, gyakran használt kommunikációs eszközként a személyes eladás, a személyre szóló ajánlat, az internet, a

blog, s a nyomtatott sajtó preferenciája jelenik meg.

8. A vásárlási helyek értékelésében a gyors, kényelmes jelző a web-shophoz, diszkonthoz; a gyakran használt, igényeknek megfelelő

választékkal bíró a hipermarkethez; a jó akció a hipermarkethez, outlethez, a szakszerű kiszolgálás a márkabolthoz, szakbolthoz, ügynökhöz,

míg a jó hangulat, élmény jelző a bevásárlóközpont, bevásárló park, vásár-piac formákhoz társult leginkább.

9. Nemcsak a vállalkozások, hanem a vevő, fogyasztó oldaláról is megvan az együttműködési , interaktivitási készség.

10. A fogyasztói patriotizmus, a helyi, hazai termékek iránti pozitív attitűdök, a fogyasztó öntudat, kritikai érzék, az egészség és

környezettudatosság erősödik, míg a fogyasztói önkritika kevésbé.
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Összességében

 A lakosság marketinggel szembeni beállítottsága –a várakozásokhoz képest – pozitívabb, egyre tapasztaltabb,
tudatosabb, kritikusabb, nyitottabb, együttműködőbb, gyorsabb, a márkák és az akciók iránt egyaránt bizalommal bíró
fogyasztói, vásárlói magatartás jellemzi.

 A vállalkozói marketinggyakorlat csak részben felel meg a társadalmi, gazdasági, technológiai, piaci, fogyasztói

innovációs elvárásoknak, igényeknek.

 A szervezeten belüli megjelenése még nem jól formalizált, nem integráltan működő funkció, mely „belső szolgáltatásait”
nem teljesen nyújtja, így befolyása ugyan alapvetően jó, de nem komplex hatású, mert a szakmai megalapozottságát
erősítő tevékenységeket (kutatás, információszolgáltatás, döntés-előkészítés, koordináció, mérések stb.) nem teljes körűen
látja el. A digitális marketing megjelenése erősödik, de a gyakorlatot lemaradás jellemzi mind a kommunikáció, mind az
értékesítés terén. Még nem alakult ki egyértelműen a saját és a marketingszolgáltatók által végzett marketing

tevékenység célszerű aránya.

 A vállalkozások társadalmi felelősségvállalási tevékenysége (CSR) még nem épült be tudatosan és komplexen az üzleti,
piaci, marketing modelljükbe.

 A hazai marketing még nem teljesen trendi, míg a piaci, fogyasztói-vásárlói igények, elvárások szükségessé tennék az
innovációvezérelt marketinget, addig az arra való szemléleti és szakmai felkészültség még hiányos.
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Így csináljuk a marketinget – a vállalkozói megkérdezés eredményei

MMSZ-MIM kutatási gyorsjelentés a marketing gyakorlatáról, trendjeiről készült vállalkozói és lakossági 

megkérdezés eredményeiből
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1. A marketing szervezete helye, szerepe, szervezése, büdzséje

2. A marketing szemlélete 

3. Marketingkutatás, információgyűjtés technikái

4. Kooperáció- együttműködés a marketinghez kötődő tevékenységekben

5. Értékesítés, ügyfélkapcsolat megoldásai

6. Kommunikáció és eszközei

7. A digitális marketing hatásai

8. A CSR megközelítése - gyakorlata

A vállalkozói kutatás témakörei
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Hogyan jelenik meg a cégüknél, vállalkozásuknál a marketing 

tevékenység?

 A cégek háromnegyedénél formalizáltan is megjelenik 
a marketing funkciója, egyharmaduknál önálló 
szervezetként, mintegy negyven százaléknál más 
keretekben.

 Mindebből szükséges és lehetséges a különböző 
marketing-aktivitásokat (kutatás – elemzés - tervezés, 
kommunikáció, értékesítés, ügyfélkapcsolat stb.) 

integráló szervezeti megoldások kialakítása. 

Önálló, marketing 
szervezeti egység 

végzi, szervezi
33,1%

Más (pl. 
értékesítési, keresk
edelmi, kommuniká

ciós) szervezet 
egységen belül 

végzik, koordinálják
22,5%

Egy vagy több 
munkatárs végzi 

felsővezetői 
irányítás 

mellett, nem saját 
szervezetben

19,7%

Nincs formalizált 
marketing 

tevékenység, marke
tinges munkatárs 

24,6%

Bázis: n=142
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Milyen mértékben tartoznak a „marketingesek” 

illetékességi, feladatkörébe az alábbi tevékenységek?

 Láthatóan leginkább a kommunikációs 
tevékenységekben, majd a piackutatásban, 
tervezésben jelenik meg leginkább a 
marketingfeladat.

 A választékkal, a termékkel, a termék-
tulajdonságok meghatározásával és a termelés-
befolyásolással kapcsolatos teendőknél, az 
árképzésnél kevésbé tudatosul a marketinges 
feladata. 

 Az ügyfélkapcsolat, értékesítés-szervezés, CRM és a 

CSR piaci, marketing döntésekhez integrálása sem 
tűnik természetesnek.

 A marketing kevésbé tölti be a piacra irányuló 
tevékenységek összehangolását szolgáló, szervező 
funkció, szervezet feladatát. 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

A cég és termék-márka építése

A cég honlapjának, on-line megjelenéseinek kialakítása

Reklámtevékenység

Imázsépítés

Tartalom-(content) marketing tevékenység

Új termékek, szolgáltatások piaci bevezetése

A cég rendezvényeinek szervezése, vásár és kiállítás részvétel

Tudatos piaci adatgyűjtés, folyamatok elemzése, adatbázis építése

Piaci szegmensek meghatározása, termékpozícionálás

Ügyféllel/vevővel és más piaci szereplővel kapcsolatok építése, tartása 

Stratégiai piaci tervek készítése, meghatározása

Értékesítésösztönzési (SP) programok, kampányok kialakítása

Marketing-, piackutatások, felmérések-megkérdezések

Éves, operatív piaci tervek készítése

Szponzorálási tevékenység

Gyártandó, kínálandó termékválaszték kialakítása

Értékesítési (kereskedelmi) tevékenység szervezése

CRM (Customer Relationship Management) rendszer kiépítése

Ármeghatározás, árak kialakítása

Termékfejlesztés támogatása, terméktulajdonságok kialakítása

CSR, a cég társadalmi felelősségvállalási tevékenysége

Aktuális termelési program, ütemezés

4,81

4,75

4,72

4,62

4,47

4,19

4,13

4,07

4,06

3,92

3,90

3,87

3,80

3,63

3,62

3,60

3,53

3,49

3,39

3,33

3,18

2,64

Bázis: n=126-137
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Mennyire jelentős a marketing szervezet súlya, szerepe a cégben?

 A marketing szerepének közvetlen megítélése  is jól 

visszatükrözi az előzőekben rögzítetteket, azaz – ha 
lassan is – de erősödik a marketing szerepe, közel a 
cégek fele jelentős, egynegyede nagyon jelentős 
pozícióról számol be, míg csak 20 %-uknál látják  
csekélynek a súlyát.

 A további szakmai erősödés attól függ, hogy mennyire 
sikerül az előzőekben is jelzett piaci 

információkat, trendeket, elvárásokat, lehetőségeket 
feltáró, a többi szervezeti egység felé szolgáltatásokkal 
koordináló, integráló szerepet betölteni, elfogadtatni. 

Nincs/nagyon 
csekély a szerepe

10,8%

Csekély a szerepe
9,4%

Közepes a szerepe
33,8%

Jelentős szerepe 
van

23,7%

Nagyon jelentős 
szerepe van

22,3%

Bázis: n=139
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Árbevételük hány százalékát költik marketing tevékenységre?

 A költések jelzett mértéke önmagában nem mond 
sokat, hiszen a részletes elemzések mutatják majd 
meg, hogy azok mértéke az ágazati, tevékenységi 
sajátosságok alapján mennyire célszerűek, de az 
egyharmadnyi nagyon alacsony arányok 
figyelmet érdemelnek.

0 százalék
3,3%

0,1-1 százalék
24,8%

1,1-2 százalék
9,1%

2,1-5 százalék
32,2%

5,1-10 százalék
12,4%

10 százalék felett
18,2%

Bázis: n=121
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Mi jellemzi a marketing költségvetését?

 A költségvetés mértékének önértékelése is jelzi, hogy 
többségében a vállalkozások nem tekintik „beruházási 
tevékenységnek”, jelentős értékalkotónak, a piaci 
sikert meghatározónak a marketingköltést.

Nincs/arányában 
nagyon csekély a 

nagysága
25,4%

Arányában csekély
29,7%

Arányában közepes
31,9%

Arányában jelentős
5,1%

Arányában nagyon 
jelentős összeggel 

rendelkezik
8,0%

Bázis: n=138
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Mennyire jellemzőek cégükre, vállalkozásukra az alábbiak?

 A cégek a vevőorientáltságot, vevő-kapcsolat és a termék, a kínálat színvonalát és rugalmasságát tartják  
jellemzőnek, melynek értékei, s az a tény, hogy a mindezeket biztosítani kívánó tevékenységeket alig végzik (információs-
rendszer, ügyfélérté-kelés, innováció stb.) nagyon komoly marketing-teendőket, feladatokat mutat.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Cél a vevők, fogyasztók minél jobb kiszolgálása

Ügyfelek, fogyasztók érdekeinek, elvárásainak ismerete

Termékek, szolgáltatások színvonala nagyon jó

Jó kialakított viszony a fogyasztókkal, vevőkkel

Panaszkezelési folyamat magas színvonala

Határidők betartása

Rugalmas reagálás a fogyasztói igényekre

Szolgáltatási rendszer rugalmassága

A termékeink rendelkeznek karakteres komparatív versenyelőnnyel

Ügyfél, vásárlói elégedettség mérése

Piaci változások előrejelzésének képessége

Ügyfeleink, fogyasztóink száma sok a versenytárshoz viszonyítottan

Hangsúlyos a piaci igények előzetes elemzése

A hangsúly a bevált termékek marketingjén van, elkerülve a nagy K+F kiadást

Ügyfelek, vevők értékének mérése, rangsorolása

Információrendszer támogatja a piaci, marketingdöntéseket

Általában olyan lépéseket kezdeményezünk, melyre a versenytársak reagálnak

Tartalom-(Content) marketing stratégia és program működik

A cégem sok új terméket, szolgáltatást hoz forgalomba

4,43

4,19

4,16

4,11

4,06

3,92

3,90

3,89

3,69

3,60

3,49

3,29

3,26

3,10

3,10

3,07

3,04

2,98

2,95

Bázis: n=125-135
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Az alábbi területek közül mire irányultak az elmúlt egy évben 

lebonyolított kutatásaik?

 A kutatási témák visszatükrözik a népszerű vevő-
, ügyfélelégedettség méréseket (de félő, hogy csak a 
minőségbiztosítási rendszer szintjén). 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ügyfél/ vevőelégedettség mérése

Versenytárselemzés

Árkutatás

Marketing eszközök, kampányos hatékonyságának mérése, kontrollingja

Termék és márkakutatás

Értékesítési kutatások

Gazdasági trendek kutatása (makrokörnyezet, rövid és hosszú távú …

Reklám és médiakutatás

Fogyasztói és szervezeti piaci magatartás vizsgálata

Piaci méretjellemzők feltárása (piacrészesedés, szegmentáció)

Egyéb, mégpedig:…

Semmilyen kutatást nem bonyolítottunk le

64,7%

53,8%

47,9%

47,1%

37,0%

36,1%

34,5%

31,9%

23,5%

20,2%

0,0%

17,6%

Bázis: n=119
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0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Online / on-site megkérdezés

Személyes (facet o face) megkérdezés

Automatizált mérések, közönségmérés

Számítógéppel támogatott személyes megkérdezés (CAPI)

Számítógéppel támogatott telefonos interjú (CATI)

Szimulációk, tesztek

Mobiltelefonos megkérdezés

Postai megkérdezés

Műszeres megfigyelések (szemkamerás 
vizsgálat, pupillométer, pszichogalvanometer, hangerősség-…

Kísérletek

Automata hangbemondó rendszer (IVR) alapú mérések

Egyéb, mégpedig:…

Semmilyen kvantitatív kutatási módszert nem alkalmaztunk

52,9%

37,0%

20,2%

19,3%

15,1%

13,4%

10,1%

3,4%

3,4%

3,4%

0,0%

0,0%

24,4%

Alkalmazott kvantitatív módszerek

 A kutatási módszerek terén a trendi on-line kutatások 
mellett a személyes megkérdezések jelennek meg 
jellemzőként, mely arra utal, hogy nem kellően 
differenciált a gyakorlat az eszközök használatában 
sem.

Bázis: n=119
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Hagyományos (személyes) mélyinterjú

Hagyományos (személyes) fókuszcsoportos interjú

Blogok monitorozása

Interjúk/csoportok online közösségekben

Mystery shopping (álcázott vásárlás)

Telefonos fókuszcsoport

Telefonos mélyinterjú

Szöveg alapú (chat) online mélyinterjú

Mobiltelefonos kutatások (naplók, képgyűjtés, stb.)

Etnográfiai interjú

Interjúk/csoportok online közösségekben

Szöveg alapú (chat) online fókuszcosport

Webkamerás on-line mélyinterjú

Hirdetőtábla rendszerű (bulletin board) tanulmányok

Webkamerás on-line fókuszcsoport

Egyéb, mégpedig:…

Semmilyen kvalitatív kutatási módszert nem alkalmaztunk

31,9%

28,6%

21,8%

19,3%

18,5%

18,5%

15,1%

8,4%

4,2%

2,5%

2,5%

1,7%

1,7%

0,8%

0,8%

0,0%

35,3%

Alkalmazott kvalitatív módszerek

 A kvalitatív módszerek használata alacsonyabb 
intenzitású. Pozitív a blogok monitorozásnak 
megjelenése.

Bázis: n=119
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Médiamegjelenés vásárlása

Internetes megjelenés tartalomfejlesztése

Reklám-megjelenés tervezése, kreatív munkája

Rendezvényszervezés

PR tevékenység

Piackutatás, adatgyűjtés

Ügyfél-, vevőelégedettség mérése

SP, értékesítési akciók szervezése

Marketingtervezés, elemzés

Értékesítés

Marketingkommunikáció-reklám stratégiai tervezés

Egyéb, mégpedig:…

Semmilyen területen nem működünk együtt külső marketing szolgáltatókkal

35,3%

33,6%

32,8%

30,3%

25,2%

22,7%

19,3%

16,8%

9,2%

8,4%

8,4%

0,0%

31,9%

Igénybe vesznek-e az alábbi területeken külső marketing 

szolgáltatókat? 

 A vállalkozói marketing tevékenység hatásossága és hatékonysága egyaránt növelhető a professzionális szolgáltatók 
okos bekapcsolásával, melynek mértéke még nem tűnik kellően arányosnak, átgondoltnak.

Bázis: n=119
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Milyen intenzívek, jellemzőek az alábbi együttműködések, kooperációk 

a vállalkozásuk gyakorlatára?

 A marketing tevékenység a verseny mellett egyre 
inkább a kooperációk szervezésének támogatója, ahol 
a vevői és beszállítói együttműködések jelennek meg 
intenzívebben, de összességében alacsony a 
kooperációkészség, mely komoly stratégiai gyengeség 
lehet. 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Vevőkkel, ügyfelekkel

Beszállítók, partnercégekkel

Más vállalkozásokkal, tanácsadó, szolgáltató cégekkel

Szakmai szervezetekkel (szövetségek, egyesületek)

Más vállalkozásokkal vállalatcsoporton belül (ha van ilyen)

Versenytársakkal

Gazdaságfejlesztési szervezetekkel (kamara, vállalkozásfejlesztési …

Egyetemek, főiskolákkal

Központi állami szervezetek, hatóságok, hivatalok

Területfejlesztési szervezetekkel, önkormányzatokkal

Innovációt segítő szervezetekkel (innovációs ügynökség, technológiai …

Közfinanszírozású vagy magán kutatóintézetekkel

3,82

3,53

2,83

2,80

2,62

2,29

2,25

2,24

2,23

1,94

1,90

1,85

Bázis: n=125-131
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Milyen intenzíven használják az alábbi értékesítési 

csatornákat, megoldásokat?

 Az értékesítési formák, utak a hagyományos 
csatornák mellett, jelzik az e-piacok 
megjelenését, elsősorban a saját honlapon történő 
rendelés, vásárlás révén.

 A részletes elemzést a vállalkozások 
tevékenységtípusával összekapcsolva lehet majd 
megfogalmazni.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Saját értékesítő, üzletkötői szervezet, munkatársak révén

Saját weboldalon kialakított e-értékesítéssel, katalógussal

Telefonos értékesítéssel

Tendereken, versenytárgyaláson való részvétel révén

Kiskereskedelmi cégekkel (hazai, nemzetközi láncok,)(nagykereskedő …

e-piacokon (kereskedők által fenntartott webshopok)

Saját kiskereskedelmi boltok révén

Más közvetítőkkel (ügynök, alkusz, képviselő stb.) történő értékesítés

Értékesítlés mobil/tablet elérhetőségű alkalmazásokon át

Értékesítés nagykereskedelmi vállalkozásokon keresztül

Beszerzési plattformokon át

Tőzsdén, aukció

3,54

3,17

2,34

2,15

2,08

1,98

1,94

1,93

1,83

1,78

1,45

1,11

Bázis: n=125-133
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Mennyire intenzíven használja jelenleg cégük az alábbi 

marketing(kommunikációs) eszközöket?

 A kommunikációs eszközhasználat terén az első 
generációs online megoldások, a web-oldal, e-mail, a 
közösségi média, a SEO jelenik meg, ahol erősödik a 
mobil-optimalizált web-oldal alkalmazás is. A 

hagyományos eszközöknél a saját 
kiadványok, rendezvények és DM.

 Összességében még alacsony az 
újabb, digitális, célzottabb mobil, felhő, smart, IVR 
megoldások használata.

 A cégek alapvetően jól érzékelik a vevői elvárások 
növekedésének kihívásait, új piacok keresésének 

szükségességét, de talán kevésbé tudatosult 
még, hogy mindezeknek megfelelni jóval tudatosabb 
elemzésekre, több és jobb adatra, ismeretre, s új üzleti 
modellekre, hatékonyabb belső folyamatokra van 
szükség.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

A cég honlapja

e-mail kommunikáció

Közösségi média (Facebook, Twitter, Google+, Slideshare stb.)

Keresőoptimalizálás (SEO)

Saját, nyomtatott kiadványok

Mobil-használatra optimalizált web-oldal

Esemény-marketing 

DM (direct mail)

Fizetett keresőhirdetés

Nyomtatott tömegkommunikációs reklám (napi-, hetilap)

Banner hirdetések

A cég saját webáruháza

Belső kommunikáció (pl.: vállalti újság, belső PR eszközei)

Elektronikus tömegkommunikációs reklám (TV, rádió…)

Célzott, személyre szabad megoldások, (On demand Computing)

Kültéri reklámhordozók

Mobil alkalmazások (apps) /pl. okostelefon GPS-sel akciók

Mobil/SMS kommunikáció

Harmadik fél által üzemeltetett webshop

Termékelhelyezés, Product Placement 

„Felhő-megoldások” (Cloud Computing)

Smart (okos) TV alkalmazások

Interactive Voice Recording (IVR)

3,99

3,91

3,52

3,13

3,04

2,83

2,75

2,54

2,48

2,37

2,37

2,36

2,14

2,01

1,90

1,85

1,76

1,75

1,68

1,51

1,46

1,34

1,29

Bázis: n=127-133
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Véleménye szerint mennyire intenzíven fogja használni cégük az 

elkövetkezendő 2-4 évben az alábbi marketing eszközöket?

 A jövőre vonatkozó szándékokról, válaszokból csak 
kismértékben érzékelhető, hogy a cégek jelentős 
átrendezéseket terveznének, tartanának 
szükségesnek.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

A cég honlapja

e-mail kommunikáció

Közösségi média (Facebook, Twitter, Google+, Slideshare stb.)

Keresőoptimalizálás (SEO)

Mobil-használatra optimalizált web-oldal

Esemény-marketing 

Saját, nyomtatott kiadványok

Fizetett keresőhirdetés

A cég saját webáruháza

Mobil alkalmazások (apps) /pl. okostelefon GPS-sel akciók

DM (direct mail)

Banner hirdetések

Mobil/SMS kommunikáció

Belső kommunikáció (pl.: vállalti újság, belső PR eszközei)

Nyomtatott tömegkommunikációs reklám (napi-, hetilap)

Célzott, személyre szabad megoldások, (On demand Computing)

Elektronikus tömegkommunikációs reklám (TV, rádió…)

Kültéri reklámhordozók

Termékelhelyezés, Product Placement 

„Felhő-megoldások” (Cloud Computing)

Harmadik fél által üzemeltetett webshop

Smart (okos) TV alkalmazások

Interactive Voice Recording (IVR)

4,62

4,37

4,17

3,98

3,94

3,27

3,25

3,20

2,91

2,88

2,84

2,71

2,66

2,60

2,49

2,40

2,30

2,19

2,12

2,10

1,94

1,83

1,72

Bázis: n=124-131
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Mennyire erős hatással vannak az alábbi tényezők a cégük 

marketingtevékenységére?

 A cégek alapvetően jól érzékelik a vevői elvárások 
növekedésének kihívásait, új piacok keresésének 
szükségességét, de talán kevésbé tudatosult 
még, hogy mindezeknek megfelelni jóval tudatosabb 
elemzésekre, több és jobb adatra, ismeretre, s új üzleti 
modellekre, hatékonyabb belső folyamatokra van 

szükség.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

A vevőkkel való interakciók és /vagy azok új módon való 
kiszolgálásának lehetősége, módja

Új vevőszegmensek elérésének lehetősége, módja

A vásárlói adatokhoz és vevői insightokhoz 
(adatbázisokhoz) való hozzáférés lehetősége, módja

A piaci változások ütemének gyorsulása

Az üzleti folyamatok költségeinek csökkentése az új 
technológia alkalmazásán keresztül

Új üzleti modellek és új bevételi csatornák megjelenése

Az analitikai eszközök és modellek használatának 
erősödése a döntéstámogatás során

3,96

3,57

3,39

3,39

3,32

3,26

2,95

Bázis: n=132-133
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Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?

 A vállalkozások differenciáltan érzékelik a digitális marketing kínálta lehetőségeket, s annak 
nehézségeit, ellentmondásait, veszélyeit is, de az előző válaszokban, a gyakorlati marketing tevékenységben ez még 
nem mindig tükröződik vissza.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

A piaci verseny során a siker érdekében minél részletgazdagabb fogyasztói insight-okra 
(adatprfilokra) van szükség; olyanokra, amikre marketing akciókat lehet építeni.

Az céghez tartozó márkák és a vállalati reputáció menedzselése sokkal több kihívást tartogat egy 
olyan piaci környezetben, ahol a közösségi média fontos szerepet játszik.

A digitális marketing túlságosan gyakran csak a fiatal vásárlói szegmensekre fókuszál, és figyelmen 
kívül hagyja az idősebbeket.

A kutatásból/adatbázisokból nyert, és a számviteli/pénzügyi adatokra való túlzott támaszkodás 
megfojtja a kreativitást és az áttörésjellegű innovációkat.

A digitális eszközök és technológiák előretörése a jelenlegi üzleti modelleket veszélyeztetetik

A marketinggel foglalkozó vállalati osztály(ok) nehéz helyzetben vannak, mert alig lehet találni olyan 
marketing szakembert, aki erős analitikai képességekkel is rendelkezik.

Az árösszehasonlító oldalak megakadályozzák a vállalatokat abban, hogy optimális árakat 
határozzanak meg a termékeik/szolgáltatásaik számára.

Mivel marketing -tevékenységeket a cégen belül nem csak a marketingesek végeznek, ezért ez 
szervezeti problémákat okoz (nem egyértelmű felelősségi körök, nehéz elszámoltathatóság, stb.)

A digitális marketing hatékonyságának mérése bonyolult, mivel az online és a hagyományos 
mérőszámok nem könnyen összehasonlíthatók.

A szolgáltatások automatizálása és a vásárlói interakciók online felületekre való terelése fogyasztói 
elégedetlenséget okoz és értékromboló hatású.

3,95

3,58

3,29

2,94

2,86

2,85

2,82

2,78

2,61

2,56

Bázis: n=130-134
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Mennyire jellemzőek cégükre, vállalkozásukra az alábbiak?

 A tudatos CSR (Corporate Social Responsibility –
vállalati társadalmi felelősségvállalás) kevésbé 
jellemző a válaszadókra. Legerősebben (de az is csak 
közepes értékkel) a fogyasztók felé irányuló esetében. 

 Láthatóan még ez a stratégiai, a szponzorálást, a 
támogatást meghaladó CSR szemlélet nem jellemző.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

A CSR kiemelt területe a fogyasztók, az ügyfelek iránti 
felelősség, támogatás

A CSR (Társadalmi Felelősségvállalás) kiemelt területe a 
munkavállalók iránti felelősség, a az ő 

védelmük, támogatásuk

A CSR kiemelt területe a környezet- és egészségvédelem 
biztosítása, támogatása

A CSR kiemelt területe a partnervállalatokkal, beszállítókkal 
együttműködő társadalmi felelősség 

érvényesítése, folyamatok fejlesztése

A CSR kiemelt területe a helyi közösségek, település iránti 
feleősség, támogatás.

3,09

2,91

2,85

2,76

2,68

Bázis: n=129-133
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Így látjuk, így használjuk a marketinget – a lakossági megkérdezés eredményei

MMSZ-MIM kutatási gyorsjelentés a marketing gyakorlatáról, trendjeiről készült vállalkozói és lakossági 

megkérdezés eredményeiből
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A lakossági megkérdezés témakörei

1. A vállalkozói – üzleti filozófia és a marketing tevékenység érzékelése

2. A marketing tevékenységek, a gyakorlat általános megítélése

3. A kínálat, a termékek-szolgáltatások megítélése

4. Az árak, az árképzés gyakorlatának megítélése

5. A marketingkommunikáció gyakorlatának értékelése

6. Értékesítési-vásárlási tevékenység gyakorlatának értékelése

7. Eladó – vevő interaktivitás

8. Vevői, fogyasztói-vásárlói felelősségtudat
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A vállalatok marketing tevékenysége…

 A válaszadó lakosság marketing tevékenységgel 
kapcsolatos attitűdje alapvetően pozitív: inkább az 
összetett, felelősségteljes, hasznos, barátságos, szimpati
kus, modern jellemzőkkel értenek egyet. 

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Vevő „örüljön” a cégnek Cég „van” a vevőért

Hagyományos Modern

Szimpatikus Ellenszenves

Barátságos Barátságtalan

Hasznos Haszontalan

Felelősségteljes Felelőtlen

Egyszerű Összetett

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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A marketing tevékenységek, a gyakorlat általános megítélése

 A marketing alapvető feladatának, helyének az 
elismerése, mint a hatékony piacgazdaság 
elengedhetetlen eszköze, nagy egyetértéssel 

találkozott.

 A „manipuláció”, mint hozzáragadt jelző, különösen 
a negatív tapasztalatok miatt még élő sztereotípia.

 A marketing, mint a vevő segítője, információ-
szolgáltatója szerep elfogadott, s pozitív 
visszacsatolás jelenik meg a környezet és az 

egészségtudatosság támogatása kapcsán is.

 A legkisebb egyetértés a „sokkal többe kerül, mint a 
haszna” megállapítással volt.

 Alapvetően pozitív, pozitívabb megítélés rajzolódik ki.
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

A marketing nélkül nincs hatékony, sikeres piacgazdaság

A marketing tevékenység manipulatív módon befolyásol

A marketing segít a vevői igények, vélemények 
közvetítésében

A marketing biztosítja a szükséges információkat a vevők 
számára

A marketing támogatja a környezet- és 
egészségtudatosságot

A marketing a fair, a tisztességes üzlet letéteményese

A marketing sokkal többe kerül, mint ami a haszna

5,13

4,91

4,80

4,78

4,36

4,01

3,91

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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A kínálat, a termékek, szolgáltatások megítélése

 A termékminőség kapcsán érezhető – ugyan gyakran 
a nem jó, nem arányos termékhasználatból származó –
kritika, nosztalgia a régi minőség iránt.

 A gyors kínálatváltozást, az új igények ébresztését nem 
tartják egyértelműen jónak. 

 Magas az egyetértés a márkák iránti bizalom kapcsán.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Korábban jobb minőségűek voltak a termékek

Túlzottan gyorsan változik a kínálat, eltűnnek a bevált 
termékek

Elégedett vagyok a vásárolt termékek többségével

A piacon lévő termékek fölöslegesen ébresztenek új 
igényeket

A márkázott termékek magasabb minőséget képviselnek

Általában márkás termékek vásárlására törekszem

Piacon lévő termékek valós fogyasztói igényeket fednek le

A legtöbb termék minősége megfelel a használati 
elvárásaimnak

Nincs az eltérő igényeknek megfelelő széles választék

5,11

4,98

4,82

4,76

4,62

4,49

4,44

4,40

4,05

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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Az árak, az árképzés gyakorlatának megítélése

 Természetesen a fogyasztók sohasem elégedettek 
az árakkal, a termékeket drágábbnak tartják az 
értéküknél. 

 Az akció-alapú árazást tartják 
reálisnak, vonzónak, mely az árorientált vásárlás és 
az egyre inkább elfogadottá váló akciós vásárlás 

erősödését jelzi.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

A legtöbb termék felülárazott, drágább, mint kellene

Az akciós árú termékek vonzzák a vásárlókat

Az akció ideje alatt éri el a termék a megfelelő ár-érték 
arányt

A vállalatok nem valós költségek alapján képezik áraikat

Az árverseny biztosítja az elfogadható árakat

Az árak jól kifejezik a termékek minőségét

Általánosságban elégedett vagyok a vásárolt termékek 
árával

5,73

5,96

5,26

4,90

4,27

4,00

3,97

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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Marketingkommunikáció gyakorlatának értékelése

 A válaszok a tudatosabbá váló vásárlás előtti 

tájékozódást, s benne az internetes keresést erősítik 

meg. 

 A közvetlen reklámnak kevésbé hisznek, túlzónak 

tartják azt, míg a „jó, ismert, elismert” cégek 

termékeit szívesebben veszik. A termék márka 

mellett a cégmárka, cégimázs felértékelődését 

erősítik meg. 

 Egyre jellemzőbbé válik a vásárlás közbeni 

információszerzés, a mobilok révén.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Nem várok a reklámokra, tudatosan keresem a piaci és …

A vásárlási döntéseim előtt először az interneten …

A fontos dolgokat, ügyeket támogató cégektől, azok …

Az ismert, jó hírű, jó imázsú cégektől, azok termékét …

A legtöbb reklám inkább becsapja a …

A legtöbb reklám szükséges információt ad a fogyasztónak

Ha szükséges vásárlási közben is használom az …

Ha eltűnnének a reklámok, a vevők jobb helyzetbe …

Élvezem a reklámokat

Akciós termékeket vásárolni szégyellnivaló

5,13

5,10

4,80

4,79

4,74

4,31

4,13

3,55

3,40

1,96

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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Értékesítési-vásárlási tevékenység gyakorlatának értékelése

 A kereskedői tevékenység színvonalának elismerése 
mellett (segítőkész eladók, jó kiszolgálás) azért van 
egy – a kereskedők túlzott árnövekedést okozó 
profit-éhségével való – magas egyetértés. 

 Az on-line vásárlás megbízhatatlanságánál mértük 
a legkisebb egyetértést, mely szemléleti fordulatot 
jelez, bár a használati gyakoriság még 

közepes, jelentős fejlődési tartalékok vannak 
benne. 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

A magas árakért a kereskedők profit-éhsége a felelős

Az eladók többsége segítőkész

A legtöbb üzlet jól kiszolgálja a vevőket

Az eladók viselkedése kellemetlenné teszi a vásárlásaimat

Általában nem kapok segítséget az üzletekben

Gyakran vásárolok webshopban, online módon

Az online vásárlás megbízhatatlan

5,52

4,87

4,68

4,38

3,73

3,51

2,97

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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Kommunikációs eszközök észlelési térképe

Blog, fórum

Internet reklám

Közösségi médián 
reklámKözterületi reklámMobil applikációhoz 

reklám

Nyereményjátékok

Nyomtatott sajtóban 
megjelent reklám

Rádió reklám

SMS

Személyes 
megkeresés

Személyre szóló 
reklám levél

Telefonos ajánlat

Teleshop

Televízió reklám

Élvezetes, szórakoztat
ó

Megbízható 
információ forrás

Túl gyakori, nehezen 
kikerülhető

Jól segíti a vásárlási 
döntésemet

Csak növeli a 
reklámozott termék 

árát

Gyakran használom 
információ gyűjtéskor

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

-1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2

 Az alábbi „észlelési térkép” a 
kommunikációs eszközökkel kapcsolatos 
állítások és az ahhoz legközelebb 
álló, azzal leginkább jellemezhető 
eszközök helyét mutatja be.

 Az állítástól való távolság mutatja mennyire tartják azt az 

eszközre jellemzőnek

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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Értékesítési, kereskedelmi formák észlelési térképe

 Az alábbi „észlelési térkép” az 
értékesítési, kiskereskedelmi formákkal 
kapcsolatos állítások és az ahhoz 
legközelebb álló, azzal leginkább 
jellemezhető típusok helyét mutatja 
be.

 Az állítástól való távolság mutatja mennyire tartják 

azt az eszközre jellemzőnek Bevásárló 
központ, pláza

Bevásárló park

Diszkont

Hipermarket, szuperm
arket

Kisbolt

MárkaboltOutlet, outlet center

Szakbolt

Személyes vásárlás 
(ügynökök)

Vásár, piac

Webshop

Szakszerű kiszolgálás
Igényeimnek 

megfelelő 
áruválaszték

Gyakran itt vásárolok
Jó akciók helyszíne

Jó hangulat, élményt 
jelent

Gyors vásárlás 
Kényelmes vásárlás

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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Eladó – vevő interaktivitás

 Nemcsak a vállalkozások, hanem a 
vevő, fogyasztó oldalról is megvan az 
együttműködési készség. 

 A vevők egyre aktívabbak az egymásközti 
tapasztalat-megosztásban, kommunikációban is. 
Ez utóbbi esély és veszély egyaránt lehet a cégek 
számára.

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Szükségesnek tartom a vállalat és fogyasztó közötti 
párbeszédet, információ cserét

Szívesen megosztom vevő társaimmal termék 
tapasztalataimat, véleményemet

Szívesen veszem, keresem vevő társaim termék 
tapasztalatait, véleményét

Szívesen számolok be tapasztalataimról, véleményemről a 
vállalatok felé

5,66

5,70

5,63

5,36

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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A vállalatok a vevői információkat…

 A vevők érzékelik, s elismerik, kezdik elismerni a 
cégek vevői információk, vélemények tudatos 
felhasználására irányuló törekvéseit. 

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Igényt tartanak Nem tartanak igényt

Tudatos Spontán

Felhasználják Nem használják fel

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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Vevői, fogyasztói, vásárlói felelősségtudat

 A gazdasági patriotizmus, a helyi, hazai termékek iránti 
pozitív attitűdök erősödnek.

 Hasonlóan érzékelhető a fogyasztó öntudat, kritikai 
érzék erősödése is, míg az önkritika kevésbé.

 Az egészség és környezettudatosság 
megjelenése, elfogadottsága szintén átlagon felüli .

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

A vásárlásaim során elsőbbséget élveznek a hazai és helyi 
termékek

Fogyasztói, vásárlói sérelmeimért felszólalok, panasszal 
élek

A vásárlási döntésekben megjelenik egészségtudatosság

A vásárlási döntésekben megjelenik a környezettudatosság

A jól informáltság feltételei mindenki számára biztosítottak

A vevői elégedetlenség általában a vevői 
figyelmetlenségből, felelőtlenségből adódik

5,35

5,28

4,69

4,64

4,60

3,36

Bázis: Az összes lakossági válaszadó, n=521
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