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1. Bevezetés 
 

A marketingkommunikáció vizsgálata számos elméleti és gyakorlati 

problémába ütközik. Az egyik alapvető axióma, hogy soha nem vizsgálhatunk 

egy statikus képet: maga a marketingkommunikáció világa egyike a 

legdinamikusabb, állandóan mozgásban lévő területeknek. Miként azt EGAN 

Marketing Communications (2007) című művében kifejti, ezen a területen 

semmi nem állandó. Bár a piaci szereplők inkább az „itt és most” 

megközelítésben gondolkodnak, soha nem téveszthetik szem elől a jövőt – az 

idei siker könnyen válhat a jövő év kudarcává.  

A marketingkommunikációt övező kihívások egyik tényezője a fogyasztási 

szokások, illetve maguk a fogyasztók átalakulása. A fogyasztói magatartás 

változását számos kutatás megerősíti (BERKE, 2004; DERNÓCZY et al., 2006; 

HORVÁTH, 1996; LEHOTA, 2004, PRÓNAY, 2011, SZAKÁLY et al., 2008; 

TÖRŐCSIK, 2011), a fogyasztói öntudatra ébredés folyamata egyre nagyobb 

méreteket ölt. Rendkívüli tempóban váltják egymást a trendek és ellentrendek, 

az egyszerű fogyasztástól a hangsúly eltolódik az egészségtudatos vásárlás felé, 

egyre többen követelik az ökotudatos fogyasztói viselkedést, és gyökeret ver a 

fenntarthatóság (sustainability) kérdése is mind a vállalkozási, mind a fogyasztói 

oldalon. 

Tovább árnyalja a képet a marketingkommunikáció technikai, 

infrastrukturális környezetének dinamikus átalakulása. Az általánosan elterjedt 

egyirányú közvetítő médiumok (rádió, televízió, nyomtatott sajtó) helyét óriási 

ütemben váltotta fel az interaktivitás, a mobil kommunikáció. Az új kihívók, 

mint az internet, illetve a mobil kommunikációs eszközök (okostelefonok, 

notebookok, táblagépek) eddig nem tapasztalt ütemben kezdtek teret hódítani, és 

versengeni a hagyományos médiumokkal a fogyasztók, a vásárlók figyelméért, 

és végeredményben pénzéért.  

A felgyorsult ütemű változások adaptálásához rendelkezésre álló idő 

nagyon nagy mértékben beszűkült. A kezdetben információk megosztására, 

keresésére szolgáló internet belépett a web 2.0 korszakába, vagyis elsősorban a 

közösségre épülő technikákat alkalmazzák: a felhasználók közösen készítik a 

tartalmat, továbbá megosztják egymás információit.  

Ugyanígy a felhasználói tevékenység is folytonos átalakuláson megy 

keresztül. A médiafogyasztási szokások változása a tapasztalatok szerint 

azonban a hazai kis- és középvállalkozások esetében nem jár együtt a 

médiavásárlási szokások idomulásával, láthatóan még a régi, jól berögzült 
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technikákra törekednek: kevesebb, mint 50%-uk rendelkezik honlappal, és 47%-

uk egyáltalán nem költ online vagy offline hirdetésre (MARKETINGINFO.HU, 

2012). 

Mindezen változások óhatatlanul a hétköznapi, általános készségek, 

képességek listáját is átalakították. BALOGH (2002) szerint az információs és a 

kommunikációs technológiák fejlődése az utóbbi évtizedekben forradalmi 

változásokat eredményezett. A tudásalap és a technológiai forradalom nyomán a 

századfordulón új embertípus konstruálódik: a homo informaticus. E fogalom 

olyan embertípus modellezésére szolgál, akit egyszerre jellemez: 

 az információs technika, technológia társsá tétele, 

 a tudás (információ), 

 a döntési képesség és az ennek megfelelő 

 életvezetés. 

Látható tehát, hogy a marketing hagyományos megközelítése idejétmúltnak 

tekinthető, új megközelítésekre van szükség, amelyek alkalmazása mindegyik 

fél (termelői, forgalmazói és fogyasztói oldal) számára kívánatos. 

A tejgazdaságot, a tej és tejtermékek marketingjét érintő komoly változások 

elsősorban a fogyasztói magatartás egészségtudatosságának erősödésére 

reagáltak. A nutrimarketing (SZAKÁLY Z., 2004) kifejezés arra utal, hogy a 

vevők és a társadalom hosszú távú érdekeinek figyelembevétele megkívánja 

olyan élelmiszerek kifejlesztését, amelyek amellett, hogy ízletesek, még egy 

vagy több táplálkozási (funkcionális) előnnyel is rendelkeznek. E téren pl. a tej 

és tejtermékek szerepe kiemelkedő, hiszen közismert szinte valamennyi 

tejtermék-féleség egészséges táplálkozásban betöltött pozitív szerepe. Tömör 

megfogalmazásban a táplálkozásmarketing az a célcsoportokra irányuló 

marketing tevékenység, amely táplálkozási információkat állít a marketing- és 

kommunikációs stratégia középpontjába. 

Az előbbiekben említett gyors fejlődési ütem nem kímélte a tejgazdaságot 

sem. Leszögezhető, hogy az általa gyártott tejtermékek elsődleges fontosságúak 

az egész emberiség létének és egészségének biztosításában. A 19. századtól a 

városok lélekszámának máig tartó gyarapodása és a vele együtt járó 

életmódváltozás növelte a tejtermékek iránti keresletet (SZAKÁLY S., 2001). 

Magyarországon sajnos az elmúlt évtizedekben a tej és tejtermék fogyasztás 

alacsony szintet mutat az EU-átlaghoz képest (HUSZKA, 2008a), amelynek 

javítása prioritást kell élvezzen, tekintve e termékek egészségvédő funkcióit.  

A dolgozat célja, hogy a tej és tejtermékek marketing-kommunikációjára 

fókuszáló átfogó kutatással, az összefüggések feltárásával hiánypótló szerepet 
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töltsön be, és hozzásegítse – elsősorban – a hazai kis- és középvállalkozásokat 

egy jól átgondolt marketingkommunikációs stratégia kialakításához. 

2. A disszertáció célkitűzései, felépítése 
 

Az élelmiszeripari, ezen belül a tejipari marketingkutatások elsősorban a 

fogyasztói magatartásra fókuszálnak. Kevés figyelmet szentelnek azonban a 

fogyasztói magatartást primer módon befolyásoló reklámoknak. Mindezek 

figyelembe vételével az alábbi célkitűzéseket határoztam meg: 

 Megállapítani a tej és tejtermékek fogyasztási gyakoriságának jellemzőit, az 

egyes készítmények kedveltségét. 

 Meghatározni, a fogyasztók milyen reklámattitűdökkel, preferenciákkal 

rendelkeznek, különös tekintettel a tej és tejtermék reklámokra. 

Nullhipotézisem (H1) ebben az esetben az, hogy a fogyasztók az érzelmekre 

ható reklámokat igénylik. 

 Kimutatni, az átalakuló médiafogyasztási szokások milyen változásokat 

generálnak a reklámattitűdökkel kapcsolatban. Nullhipotézisem (H2), hogy 

a fogyasztók egyre több időt töltenek internetezéssel, emiatt a hagyományos 

médiumok fogyasztási aránya csökken. 

 Megvizsgálni, a fogyasztók mennyire ismerik a gerillamarketing elemeit, 

milyen attitűdjeik vannak vele kapcsolatban. Nullhipotézisem (H3), hogy a 

gerillamarketing eszközök (kreatív jellegükből adódóan) kedveltek a 

fogyasztók körében. 

Ezen kérdések megválaszolásához az alábbi feladatok társultak, melyek 

tükrözik a disszertáció felépítését: 

 A vonatkozó hazai, és külföldi szakirodalom feldolgozása, szekunder 

adatok feltárása. 

 Szakértői mélyinterjúk lebonyolítása a marketingszakma hazai 

képviselőivel a mélyebb összefüggések feltárásához. 

 Primer adatgyűjtés és elemzés, két lépcsőben: fogyasztói magatartás 

vizsgálat kérdőíves megkérdezéssel; reklámattitűd-vizsgálat online kérdőíves 

megkérdezéssel. 

 Kognitív válaszelemzés a modern marketingkommunikáció eszközeinek 

hatásvizsgálatához. 

A hiánypótló, iránymutató vizsgálatok során kapott eredmények az 

élelmiszergazdaságban, szűkebben a tejiparban dolgozó marketing szakemberek 
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számára nyújtanak hasznos támpontot a fogyasztói igények feltárásához, a 

fogyasztói szegmensek elkülönítéséhez, valamint a helyes, a kor igényeinek 

megfelelő marketingkommunikációs stratégia kialakításához, az optimális 

eszközök kiválasztásához.  

Az eredmények továbbá a közösségi marketingszervezetek számára is 

hasznos útmutatással szolgálnak, amelyek hozzájárulhatnak a társadalom 

egészséges táplálkozással kapcsolatos hosszú távú érdekeihez. 

  



7 

 

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
A célkitűzésekben szereplő témakörök hátterének bemutatásához ebben a 

fejezetben összesen több téma vizsgálatára került sor. A fogyasztói magatartás 

fogalmi rendszerének áttekintése után a fogyasztói involváltság, majd a kogníció 

marketingkommunikációban betöltött szerepét tárjuk fel. Külön értekezünk a 

kommunikációs mechanizmusokról, a reklámok alapvető összefüggéseiről, és 

bemutatjuk a tejszektor közösségi marketing törekvéseit, valamint a hazai tej és 

tejtermékek fogyasztásának tendenciáit. Továbbá a reklámok gazdasági 

jelentőségét szemléltetendő, bemutatjuk az elmúlt évtized hazai reklámköltési 

tendenciáit.  

3.1. A fogyasztói magatartás fogalmi rendszere 

 LEHOTA (2004) kifejti, hogy a fogyasztói magatartáson belül az 

élelmiszerfogyasztói magatartás több szempont szerint is speciális helyet foglal 

el, egyrészt az ember létfenntartásához kapcsolódik közvetlenül vagy közvetve, 

másrészt hosszú biológiai, társadalmi, kulturális folyamatok eredménye, 

harmadrészt a legkomplexebb emberi magatartásforma. Az élelmiszer továbbá 

központi szerepet játszik a fogyasztók életében például a fogyasztói kiadásokon 

belüli arányával, vagy az időmérlegben elfoglalt aránya alapján. Az emberiség 

fejlődése során az élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatos ellentmondásokat, 

stresszt és aggodalmakat a gazdasági fejlődés nem szüntette meg, hanem 

átalakította és új összefüggésbe helyezte. A gazdasági fejlődéssel párhuzamos 

változások óhatatlanul együtt jártak a hagyományos étkezési szabályok 

szerepének csökkenésével és a választás szabadságának növekedésével, amely 

során az étkezések szabályozatlansága, normátlansága erősödött meg. A 

múlthoz képest nagyszámú, alternatív ideológia alakult ki (pl. bio, természetes, 

egészséges, vegetáriánus, keleti), amelyekben a fogyasztó egyre nehezebben 

igazodik el (LEHOTA, 2001). 

Az élelmiszer-fogyasztással kapcsolatban FISCHLER írta le (FISCHLER, 

1980; idézi LEHOTA, 2001) a magatartás kettős jellegét. A kettős jelleg 

legjellemzőbb ellentétpárjai: 

- egyszerű/összetett, 

- biológiai/pszichológiai, 

- átlagos/egyedi, 

- általános/különleges, 

- egyéni/társasági, 

- hétköznapi/ünnepi, 
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- tervszerű/véletlen, 

- hivalkodó/lelkiismeret-furdalással járó, 

- gazdaságos/pazarló. 

Az elmúlt években, évtizedekben a fogyasztói magatartás számos 

aspektusát vizsgálták. Azonban minden vizsgálat közös eredője, hogy e 

magatartási struktúrák előfeltétele a lelki jelenségek ismerete (HOFMEISTER 

és TÖRŐCSIK, 1996). A pszichológia a 19. század során számos különböző 

iskolát, elméletet és nézetet hozott létre, melyek közvetve, vagy közvetlenül is 

hatással voltak mind a fogyasztói magatartásra, mind az ezekkel kapcsolatos 

vizsgálatokra.  

A fogyasztók a vásárlás során alapvető szükségleteiket elégítik ki. Az 

emberi szükségleteket először Maslow (1970) rendezte hierarchikus rendszerbe, 

az 1. ábra szerint. 

 
1. ábra Maslow szükségletpiramisa 

Forrás: SAS, 2007 alapján saját szerkesztés 

 

A disszertáció szempontjából a piramis első fokán található fiziológiai 

szükséglet a legfontosabb, hiszen ebbe a kategóriába tartozik többek között az 

éhség, a szomjúság kielégítésének igénye. Fontos megjegyezni, hogy ezek 

mindegyike deficitszükséglet, tehát kielégítésük eredménye nem az 

elégedettség, hanem a hiányérzet, az elégedetlenség csökkentése. A 

piramisábrázolás annak a következménye, hogy e szükségletek ciklikusan 

rendeződnek e hierarchikus rendbe: a lépcsőn felfelé haladva, amint egy 

szükséglet kielégítést nyert, rögtön egy másik szükséglet válik prioritássá. Így a 

fiziológiai lépcső után a biztonságot alkotó rend és állandóság iránti igény, majd 
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a következő lépcsőfokon elhelyezkedő szeretet, ragaszkodás, csatlakozás, 

identifikáció kerül előtérbe. A megbecsülés kategóriájába tartoznak olyan 

fogalmak, mint a státusz, hatalom, siker, önbizalom és presztízs, amelyet a 

hierarchia csúcsa, az önmegvalósítás követ.  

Az újabb kutatásoknak megfelelően (elsősorban prémiumtermékek 

kapcsán) nem szokatlan, hogy egy elsősorban fiziológiai szükségleteket 

kielégítő terméknek nem e tulajdonságát hangsúlyozzák, hanem a piramis 

magasabb szintjén elhelyezkedő szükséglethez kötik. Ilyen például a kaviár 

státuszszimbólumként való megjelölése (HOFMEISTER és TÖRŐCSIK, 1996). 

Ezen tulajdonság figyelembevételével alakíthatjuk ki a termékünk USP-jét: 

unique selling proposition (vagy unique selling point), azaz egyedi 

termékjellemzőjét, amely a versenytársakkal szemben nyújt olyasfajta előnyöket, 

melyeket a marketingkommunikációs tevékenység során elsődleges üzenetként 

kell megfogalmazni (PAPP-VÁRY, 2009b). Ez elsősorban annak a trendnek 

köszönhető, hogy a vásárlási döntések elmozdultak az élmény-vásárlás 

irányába, ami a különleges, illetve a helyi élelmiszerek keresletét növeli 

(SZAKÁLY, SZENTE és SZÉLES, 2008). Ez a tendencia utat nyit például a 

hagyományos magyar termékek előtt, amelyek így megkülönböztetett helyet 

foglalnak el az élelmiszerek sorában (SZIGETI et al., 2009).  

3.1.2. A vásárlói és fogyasztói magatartás általános modelljei 

A fogyasztók vásárlási döntéseit számos tényező befolyásolja. A döntési 

folyamat maga is részekre bontható, az egyes döntések mögött pedig különböző 

információs igények, értelmi és érzelmi feldolgozottságok húzódnak meg 

(TÖRŐCSIK, 2011). Az egyes termékek mellékutas kampányai (lásd 3.8. 

fejezet) képesek meggyorsítani e folyamatot, ám az nem válik automatikusan 

megalapozottá. Az egyéni tapasztalatok nagymértékben befolyásolják a vásárlói 

magatartást, ám ez csak a már ismert termékek vásárlásakor nyújt segítséget, 

egy új termék esetében jóval nehezebben lehet döntésre jutni (IZSÓ és 

BECKER, 2011). A magatartásra ható tényezőket KOTLER és KELLER (2006) 

a 2. ábrán látható módon csoportosította. 
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2. ábra A fogyasztói magatartásra ható tényezők 

Forrás: KOTLER és KELLER, 2006 alapján saját munka 

 

1996-ban GRUNERT (idézi LEHOTA, 2001) megalkotta az élelmiszer-

orientált értékstílus-modelljét, amelynek segítségével a terméktulajdonságok, az 

értékrendszerek és az életstílusok közti összefüggések szegmenseire 

vonatkoztatott kapcsolatokat igyekezett feltárni (3. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra Grunert élelmiszer-orientált értékstílus-modellje 

Forrás: LEHOTA, 2001 alapján saját szerkesztés 

 

A kor szellemiségének megfelelő modell főbb tulajdonságai közt szerepel 

 a közvetett kapcsolat a konkrét terméktulajdonságok és az értékek közt, 

 a vásárlói és fogyasztói helyzetek jól jellemezhetőek a vásárlói módok, 

motivációk, valamint a fogyasztói/felhasználói helyzetek szerint (LEHOTA, 

2001). 

  Látható tehát, hogy a fogyasztói magatartást számos aspektusból 

vizsgálták az elmúlt évtizedek során. A legtöbb kutatás megállapítja, hogy a 

vásárlói magatartásra számos tényező van hatással, melyeket jellemzően három 

csoportra osztanak: 

Értékek Konkrét termék-

tulajdonságok, 

termékkategóriák 

Vásárlási 

 motivációk 

Ételkészítés módja 

Minőségi tényezők 

Fogyasztási helyzetek Vásárlási 

módok 

Környezeti 

 tényezők 

 

Kultúra 

 

Szubkultúra 

 

Társadalmi 

osztály 

Társadalmi  

tényezők 

 

Referencia- 

csoportok 

Család 

Szerepek  

és státuszok 

Személyes 

jellemzők 

Kor és családi  

életciklus 

Foglalkozás 

Gazdasági  

körülmények 

Életmód 

Személyiség és énkép 

Pszichológiai 

 jellemzők 

Motiváció 

Észlelés 

Érzékelés 

Tanulás 

Gondolkodás 

 és attitűdök 

 

 

Vásárló 
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 tágabb társadalmi-gazdasági környezet tényezői 

 szűkebb, szociológiai környezet tényezői 

 egyéni tényezők (HOFMEISTER és TÖRŐCSIK, 1996). 

HORVÁTH (1996) e tényezőket hasonló módon, ám tovább egyszerűsítve, 

az 1. táblázatban bemutatott módon csoportosítja, elkülönítve a fogyasztón 

kívüli, valamint a belső (lélektani) tényezőket. 

 

1. táblázat 

A fogyasztói magatartásra ható tényezők rendszerezése 

Fogyasztón kívüli tényezők 

Távoli környezet: kultúra, szubkultúra, 

társadalmi osztályok és rétegek, státusz 

Közeli környezet: informális és formális 

csoportok, referenciacsoportok, család, 

véleményvezetők 

Lélektani (belső) tényezők 

Aktivizáló tényezők: érzelem, motiváció, 

beállítottság 

Kognitív tényezők: észlelés, tanulás, 

emlékezés 

Személyes jellemzők: személyiség, észlelt 

kockázat, értékek és értékstruktúrák 

Forrás: HORVÁTH (1996) 

 

 TÖRŐCSIK (2011) a fogyasztással kapcsolatban megjegyzi, hogy nehéz 

elválasztani a vásárlástól, melyhez a fogyasztás nyújtja a kereteket. A 

fogyasztást individuumokra vonatkoztatható konceptuális cselekvésként írja le, 

míg a vásárlást ugyanezen dolog konkrét tevékenységeként jellemzi. Ebben a 

kontextusban tehát a fogyasztás tágabb tartalomkör, mint az egyszerű fizikai 

cselekvésre szorítkozó vásárlás. A két fogalomkör kapcsolatát a 2. táblázat 

szemlélteti. 
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2. táblázat 

A fogyasztás és a vásárlás jellemzői 

Jellemzők Fogyasztás Vásárlás 
Időtáv Hosszú Azonnali 

Meghatározó keret 
Adottságok 

Impulzusok, szituációs 

hatások 
Igény Cselekvés 

Kiinduló jelleg Tervek Tények 

Trendekre való reagálás 
Trendek, ellentrendek, 

megatrendek 
Azonnali trendek 

Forrás: TÖRŐCSIK (2011) alapján saját szerkesztés 

 

 Az eddigiekből látható volt tehát, hogy mindennapi fogyasztásunkat, a 

tényleges vásárlási cselekvést többféle tényező együttes hatása váltja ki. E 

hatások azonban egyénenként eltérő eredményekhez vezethetnek. Ez az eltérés 

az egyéni viszonyulások mértékétől, meglétüktől vagy hiányuktól függ, amit az 

eredeti terminológia involvementnek, azaz érintettségnek nevez (SAS, 2007). A 

következő fejezetben ezt a fogalomkört vizsgáljuk. 

3.2. A fogyasztói involváltság 

A fogyasztói involváltság (érintettség) egy jelentős attitűd-módosító faktor.  

Vizsgálatával fényt deríthetünk a fogyasztók információkeresési, kezelési, 

valamint döntéshozatali módjainak hátterében húzódó okokra. 

KROEBEL-RIEL és ESCH (2000) a fogyasztói involváltság kérdését 

vizsgálva alacsony, illetve magas érintettséget határoztak meg. Az általuk vázolt 

modell a 4. ábrán látható. 
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4. ábra A reklámhatás alapmodellje 

Forrás: SAS, 2007 alapján saját szerkesztés 

 

A modell alapján elmondható, hogy a magas érintettség esetében a kognitív 

tényezők szerepét hangsúlyozzák, amelyhez erős koncentráció szükséges, ebből 

kifolyólag kisszámú ismétlés is elegendő a kívánt hatás eléréséhez. Az alacsony 

érintettség esetében az érzelmek útján lehet hatást kiváltani.  

Az egyes termékek különböző kockázati tényezőket hordoznak magukban 

(SAS, 2007). E kockázatok természete lehet anyagi, pszichológiai, fizikai, 

funkcionális, társadalmi, illetve időbeli. Ezek megítélése minden fogyasztó 

számára szubjektív tényezőkön alapul, erősen befolyásolják az egyén attitűdjei. 

Alapvetően három kategóriába lehet sorolni a kockázati szinteket, ezeket a 3. 

táblázatban tüntettük fel. 

  

Reklámhatás 

Alacsony érintettség 

Gyenge figyelem 

Magas érintettség 

Erős figyelem 

Kognitív túlsúly Emocionális túlsúly 

Beállítódás 

Vásárlási szándék 
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3. táblázat 

Az észlelt kockázatok rendszerezése 

 Zéró kockázat Közepes kockázat Magas kockázat 

Termék példák 

FMCG termékek, 

üzemanyag, 

élelmiszerek egyes 

csoportjai 

Műszaki cikkek, 

szolgáltatások, 

élelmiszerek egyes 

csoportjai 

Lakás, gépjármű 

Reklám 

szerepe 
alacsony magas korlátozott 

Egyéb 

jellemzők 
A vásárlásnak nincs 

komoly tétje. 
A minőség áll a 

középpontban. 

A hiteles 

személyes 

források szerepe 

kiemelkedő, a 

direkt reklámok 

hatása korlátozott. 

Forrás: SAS, 2007 alapján saját szerkesztés 

 

Mint látható, az élelmiszerek, köztük a tej és tejtermékek kategóriába 

illesztése korántsem egyértelmű. Az anyagi dimenzió tekintetében az 

alaptermékek zéró kockázati csoportba sorolhatóak, közepes kockázati 

csoportba esetleg a prémium kategóriás termékek (elsősorban érlelt sajtok) 

tartozhatnak. 

LEHOTA (2006) szerint az élelmiszerekkel kapcsolatos észlelt kockázat két 

részből tevődik össze: a termék megfelelőségével, illetve a fogyasztási 

következményekkel kapcsolatban. Az ilyen jellegű kockázatok a megszokott 

élelmiszerekkel kapcsolatban is felmerülnek. Az észlelt kockázatok 

csökkentésének számos alternatíváját tárja fel, melyek közt visszatérő elem az 

információkeresés. Megállapítja továbbá, hogy a „kockázat csökkentése az 

iparágak és vállalatok közös felelőssége, melyben sokat segíthet a 

fogyaszthatósági idők és információk feltüntetése.” Ebből következik, hogy a 

vállalatok és iparágak számára lehetőségként a fogyasztókkal és egyéb 

érdekcsoportokkal kapcsolatos hatékony kommunikáció a siker egyik 

alapfeltétele, melynek legfontosabb tényezője a bizalom kiépítése. 

LEHOTA (2006) szerint a fogyasztó által észlelt kockázatok csökkentésére 

több lehetőség is adódik: 

- a megszokott márka vásárlása, 

- a fogyasztói útmutatók figyelése, 

- a termékinformációk (pl. címke) figyelése, 

- a drágább márka választása, 

- az értékesítési személyzet tanácsának kikérése, 
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- a családtagok és barátok véleményének figyelembe vétele, 

- a termékcsere lehetőségének kihasználása, 

- a termék-, a gyártóimázs figyelembe vétele, 

- vásárlási körút szervezése, 

- olcsóbb márka választása (pénzügyi kockázat csökkentése), 

- a termék kipróbálása (pl. kóstolás), 

- a jól ismert márka választása, 

- külső garanciák (pl. eredetjelzések). 

A számos élelmiszerfogyasztói trend egyike, hogy a bizalomra épülő 

terméktulajdonságok szerepe felértékelődik. A bizalom dimenziói közt pedig 

szerepel a fogyasztó, mint egyén kognitív dimenziója: a kockázat észlelése és a 

kockázat kommunikáció, vagyis a bizalmat és a bizalmatlanságot egyaránt az 

információ hiányára vagy a hibásan észlelt információra vezeti vissza 

(LEHOTA, 2006). 

A tej és tejtermékek esetében ennek megfelelően fontos a reklámok 

megerősítő szerepe, mint a vállalatok fogyasztók felé történő 

információátadásának egyik primer formája. Hangsúlyozzuk a termékek 

megkülönböztető előnyeinek (USP-jének) központi szerepét, amelynek lényegi 

eleme a magas minőség. Az elmúlt évek, évtizedek tanulsága a reklámok 

érzelmekre apelláló eleminek túlsúlya a kognitív tényezőkkel szemben. Így az 

ezeket a termékeket bemutató reklámok is veszítettek jelentőségükből, nem 

képesek megragadni a fogyasztók figyelmét, érdeklődését. 

E megállapításokat kiegészítendő, a folyamatba bekapcsolódik a fogyasztók 

személyes ellenőrző tevékenysége az internet segítségével, ahol is gyorsan és 

könnyen juthatnak hozzá akár a vállalattal, akár a konkrét termékkel kapcsolatos 

releváns információkhoz.  

Ezzel párhuzamosan a tudatosság előtérbe helyezése (az érzelmekkel 

szemben), a kognitív folyamatok szerepének erősödése figyelhető meg a 

hirdetői oldal részéről, reagálva a fogyasztók ilyen irányú igényeire. A 

következő fejezetben a kognitív folyamatokról nyújtunk áttekintést. 

3.3. A kogníció szerepe 

Kognitív folyamatoknak nevezzük az észlelés, emlékezés és 

információfeldolgozás mentális folyamatait, amelyekkel az egyén az 

információt begyűjti, terveket készít és problémákat old meg (ATKINSON, 

2003). Az információ gyűjtésének aktív része a figyelem, amely az 5. ábrán 

látható Wundt-görbe segítségével értelmezhető. 
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5. ábra A Wundt-görbe 

Forrás: IZSÓ és BECKER, 2011 alapján saját szerkesztés 

 

A görbéről leolvasható a túlzottan ismerős és túlzottan ismeretlen ingerek 

hatástalansága. A görbét a reklámok komplexitásának és újszerűségének 

dimenzióiban értelmezve láthatóvá válik, hogy a reklámok annál 

hatékonyabbak, minél egyszerűbben közölnek egy újdonságot, vagy már ismert 

tartalmat mondanak el újszerű megközelítésben (IZSÓ és BECKER, 2011). Az 

egyedi termékjellemzők (USP) hangsúlyozása ennek ismeretében még 

fontosabbá válik. 

A kognitív (értelmi) és az emocionális (érzelmi) folyamatok és az ezeken 

alapuló megközelítések a reklámok esetében létfontosságúak. A következő 

fejezetben azt mutatjuk be, hogy a reklámok által közvetített tartalmakat a 

befogadó milyen módon dolgozza fel. 

3.3.1. Főutas és mellékutas meggyőzés. Az elaboráció valószínűségi modellje 

Egy reklám hatékonyságát alapvetően az üzenetek átadásának sikeressége 

határozza meg. PETTY és CACIOPPO (1986) az üzenetek feldolgozása során 

jellemző két elkülöníthető kognitív folyamatot „főútnak”, illetve „kerülőútnak” 

nevezte. A főútvonal esetében az üzenet befogadója gondosan és figyelmesen 

mérlegeli az üzenet értelmét, az alátámasztásához felsorakoztatott érveket. Ezt 

jelenti az üzenet elaborációja. Az elaboráció valószínűségi modelljét a 6. ábra 

szemlélteti. 

Komplex és új 

Egyszerű és új, vagy 

komplex és megszokott 

Magas Alacsony 

Magas 

TETSZÉS 

HATÁS 
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A kerülőút esetében az üzenet gyorsított elfogadásáról (vagy elutasításáról) 

van szó „anélkül, hogy fontolóra vennénk a kérdés összetevőit vagy annak 

központi témáját”. A főút megterhelő kognitív feldolgozása helyett az üzenet 

befogadója számos olyan jelzésre hagyatkozik, amelyek segítségével gyorsan és 

hatékonyan képes döntésre jutni. CIALDINI (2009) szerint hat olyan jelzés 

létezik, amely reflexszerű választ vált ki: 

 viszonzás 

 következetesség 

 társadalmi bizonyíték 

 vonzalom 

 tekintélyelv 

 ritkaság. 
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6. ábra Az elaboráció valószínűségi modellje 

Forrás: Griffin, 2003 

 

Mivel alapvetően csak korlátozott mértékben vagyunk képesek a bennünket 

érő információáradat feldolgozására, így kénytelenek vagyunk szelektálni. A 

MEGGYŐZÉSRE TÖREKVŐ 

KOMMUNIKÁCIÓ 

MOTIVÁLT-E, HOGY FELDOLGOZZA? 

Személyes érintettség 

Értelmezési igény 

KÉPES-E A 

FELDOLGOZÁSRA? 

Van elegendő ismeretanyaga 

Semmi nem tereli el a figyelmét 

ÉRTELMEZÉSI TÍPUS 

Érvelés minősége 

Előzetes hozzáállás 

KERÜLŐÚTRA VIVŐ JELEK 

Beszélő tekintélye 

Mások reakciója 

Külső megerősítések 

NEM VÁLTOZIK A 

HOZZÁÁLLÁSA 

KISMÉRTÉKŰ 

ATTITŰDVÁLTOZÁS 

átmeneti, habozó, 

következetlen 

Nem 

Igen 

Igen Igen 

Nem 

Nem 

Semleges 

ERŐS POZITÍV 

ATTITŰDVÁLTOZÁS 

Tartós, ellenálló, 

következetes 

ERŐS NEGATÍV 

ATTITŰDVÁLTOZÁS 

Tartós, ellenálló, következetes 

Mellette van 
Ellene van 
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szelekció az egyének számára fontos jelentéssel bíró állítások esetében képes az 

elaborációra. Továbbá, ameddig a befogadó személyesen is érintett valamely 

gondolat, információ elfogadásában vagy elutasításában, úgy az üzenet tartalmi 

része jóval nagyobb befolyást gyakorol rá, mint az üzenet közvetítőjének 

tulajdonságai. Az üzenet jelentőségének múlásával azonban nagyobb szerepet 

kap a személyes hitelesség, amelynek meggyőző ereje nélkül nem jön létre az 

elaboráció. Az érvek alapos átgondolása jelentős attitűdváltozást eredményez, 

azonban ez még korántsem biztos, hogy a meggyőzést gyakorló szándékainak 

megfelelő irányba (PETTY és CACIOPPO, 1986a). Ennek alapján az előítéletes 

elaboráció deduktív folyamat, melynek során az előre eldöntött hozzáállás 

átformálja az alátámasztásra felhozott érveket.  

A következő lényeges kérdés (a hajlandóságon túl) a képesség vizsgálata, 

vagyis az egyén képes-e az üzenetek kognitív feldolgozására. Ennél a pontnál 

kap kiemelt jelentőséget a koncentráció, a zavartalan összpontosítás. A 

reklámok esetében ez jelenti a komoly kihívást, hiszen a rendelkezésre álló idő a 

legtöbb esetben túl rövid az aktív figyelem eléréséhez a rádiós, televíziós 

reklámok esetében. Más a helyzet a nyomtatott sajtó esetében, ahol a reklámok 

időt állóbbak, visszakereshetőek – ahol viszont a hajlandóság kérdése kerül 

előtérbe, hiszen kevesen lapoznak fel egy újságot a kiolvasás után pusztán a 

reklámok kedvéért.  

Más a helyzet az online reklámok esetében, ahol a felhasználónak 

alapvetően megvan az a szabadsága, hogy maga dönti el, melyik reklámoknak 

szentel nagyobb figyelmet, akár többször is egymás után. A reklámok 

visszakereshetőek, rendelkezésre állnak, és bármikor továbbíthatóak, az egyének 

igényeinek megfelelően. Ennek tudatában érdemes az online reklámkampányok 

tervezésére gondot fordítani (PAPP-VÁRY, 2006, 2007a, PATWARDHAN et 

al., 2005). 

A mindennapi életben a legtöbb üzenet a kisebb erőfeszítéssel járó 

kerülőúton kerül feldolgozásra. GRIFFIN (2003) szerint az attitűdök 

megváltoztatásának leginkább triviális mozgatórugói az étel, a szex, valamint a 

pénz. Azonban a viselkedés ilyen jellegű megváltoztatása sosem tartós, és 

többnyire sebezhető. Pontosan ilyen hatást vált ki a hírességek szerepeltetése a 

reklámokban, melyek rövidtávon ugyan befolyásolhatják a célcsoportok 

attitűdjeit a hirdetett termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, azonban ezek 

a változások hosszú távon nem képesek megerősödni, ami különösen az FMCG 

(fast moving consumer goods, melyek közé többek között az élelmiszerek is 

tartoznak) szektorra igaz (NAZIR, 2009). E tények ismeretében az FMCG 
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kampányok tervezése során különösen ügyelni kell a hírességek kiválasztására, 

és a kampányban betöltött szerepükre.  

Az elaboráció témakörben további kutatások olvashatóak PRATKANIS és 

ARONSON (1992), PETTY és CACIOPPO (1986b), PETTY és WEGENER 

(1999), valamint GRIFFIN (2003) műveiben. 

A fogyasztói tudatosság erősödése komoly kihívást jelent a kis- és 

középvállalkozások számára, akiknek ezt a tényt a teljes marketing-

kommunikációs tevékenységük tervezésekor figyelembe kell venniük. 

Kutatásunk következő lépését így a marketingkommunikáció fontosabb 

összefüggéseinek és a jelenben tapasztalható kihívásainak elemzése alkotja. 

3.4. A marketingkommunikáció elméleti háttere 

A marketingkommunikáció összetett folyamat, amely gondos tervezést 

igényel. Mivel számos elemből tevődik össze, nehéz átfogó elemzést nyújtani 

róla. A további kutatásaink szempontjából a reklám, mint a 

marketingkommunikáció egyik eleme bír kiemelt fontossággal, ezért a soron 

következő fejezetekben e fogalmat állítottuk a középpontba. 

3.4.1. A marketingkommunikáció alapfogalmai 

A marketingkommunikáció eszközei révén a vállalat piaci céljai elérése 

érdekében kommunikál meglévő és potenciális vevőivel (VÁGÁSI, 2007). 

KOTLER és KELLER (2006) a marketingkommunikációt a márka hangjaként 

értelmezik, amelynek segítségével a márka párbeszédet kezd és kapcsolatot épít 

a fogyasztókkal. A marketingkommunikáció eszközei révén a vállalat a 

célközönségét közvetlenül vagy közvetett módon befolyásolja termékei és 

szolgáltatásai vásárlása érdekében (VÁGÁSI, 2007). Ezek az eszközök, vagyis a 

marketingkommunikációs mix több csoportra bontható, amit a 4. táblázatban 

tüntettünk fel. 
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4. táblázat 

A marketingkommunikációs mix 

Reklám Értékesítés-

ösztönzés 

Események 

és progra-

mok 

Public 

Relations 

Személyes 

értékesítés 

Direkt 

marketing 

Nyomtatott és 

elektronikus 

reklámok 

Külső 

csomagolás 

Csomagolt 

mellékletek 

Audio-

vizuális 

anyagok 

Szimbólumok 

és logók 

Óriásplakátok 

Eladáshelyi 

reklámok 

Plakátok, 

szórólapok, 

reklámcédula 

Versenyek, 

játékok, 

sorsolás, 

ajándékok, 

jutalmak 

Áruminták, 

kóstolás 

Vásárok, 

bemutatók, 

kiállítások, 

kuponok, 

bónuszok 

Engedmény 

Pontgyűjtési 

akciók 

Sport 

Szórakozás 

Fesztiválok 

Művészetek 

Jótékonyság 

Üzemek 

látogatása 

Utcai 

események 

 

Sajtóanyag 

Beszédek 

Szeminá-

rium 

Éves 

beszámolók 

Adományok 

Kiadványok 

Közönség-

kapcsolatok 

Lobbizás 

Vállalati 

magazin 

Bemutatók 

Tárgyalás 

Ösztönző 

programok 

Áru-minták 

Vásárok 

Szakmai 

rendezvények 

Katalógus 

Telemarketing 

Teleshop 

E-mail 

Fax 

E-vásárlás 

Forrás: KOTLER és KELLER (2006) alapján saját szerkesztés 

 

A kommunikációs mix főbb eszközeinek meghatározása után célszerű 

tisztázni a főbb kommunikációs típusokat is. Az ATL (Above the Line, vonal 

feletti) és a BTL (Below the Line, vonal alatti) kategóriák szerinti felosztás az 

első csoportba sorolja a tömegkommunikációs eszközöket, míg a BTL csoportba 

sorolja az összes többit (VÁGÁSI, 2007). Mára a vállalkozások kommunikációs 

kiadásainak jelentős része átcsoportosult ez utóbbiba. Az internet szerepe is a 

marketingkommunikációban jelentősen felértékelődött, hiszen a hagyományos 

médiumokhoz képest számos előnnyel bír: gyors, rugalmas változtatási 

lehetőség, aktívabb célközönség, személyre szabhatóság, nonstop működés, 

közvetlen kommunikáció a vevővel.  

A marketingkommunikációs tevékenység során hangsúlyozott üzenet 

központi eleme a márka. BAUER és BERÁCS (1998) szerint a „márka olyan 

szimbólumok összessége, melynek feladata a termékek és szolgáltatások egy 

meghatározott gyártóval, forgalmazóval való azonosítása és egyúttal azoknak 

más termékektől való megkülönböztetése”. Újabban azonban a márkával 

kapcsolatban nem csupán a hagyományos értelmezéssel lehet találkozni, hanem 

megjelentek a fogyasztói oldalról történő megközelítések (SVÉHLIK,2007; 

CHEVERTON, 2005). A fogyasztóknak egyre több lehetőségük van beszerezni 
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a számukra szükséges információmennyiséget, így a márka átalakult „a 

fogyasztó fejében lévő imázsok, benyomások összességévé” 

(buildingbrands.com, idézi PAPP-VÁRY, 2009b). A fogyasztók számára ez 

összességében annyit tesz, hogy „a bonyolult világot átláthatóbbá és világos 

jelstruktúrák által megbízhatóbbá teszi” (DISH, idézi SVÉHLIK, 2007). Az 

egyszerű szimbólumok, jelmondatok tehát a tájékozódást segítik (HORÁNYI, 

2006), és helyettesítik a márka mögött meghúzódó termékeket. A márkákhoz 

egyaránt kapcsolódhatnak pozitív, illetve negatív attitűdök (WERNER és 

WEISS, 2006; KLEIN, 2004). A 2008 óta tapasztalható gazdasági világválság 

ismét bebizonyította, hogy ilyen esetben a márkák szerepe felértékelődik, hiszen 

a fogyasztók a megbízhatóságot, a minőséget keresik (PAPP-VÁRY, 2009), és 

ezt a nagy világmárkákban vélik felfedezni. Ugyanakkor a 

marketingkommunikáció modern kori fő áramlatának egyik fő üzenete, hogy a 

hagyományos passzív befogadással szemben a márkacégek hagyjanak a 

vevőnek beleszólást a márka jelentésének alakításába, és ezáltal teszik lehetővé, 

hogy így ajánlja a márkát másoknak (WIPPENFÜRTH, 2008). 

A marketingkommunikáció eszközei révén a vállalat piaci céljai elérése ér-

dekében kommunikál meglévő és potenciális vevőivel (VÁGÁSI, 2007). A fel-

gyorsult világból a fogyasztókra zúduló reklámok, hirdetések özöne miatt hamar 

kialakul a vidraeffektus (vagy hódeffektus, teknősvédekezés, sündisznóállás), 

azaz egyfajta védelmi mechanizmust alakítanak ki a reklámokkal szemben 

(PAPP-VÁRY, 2009). Ezt a jelenséget tapétaeffektus (SAS, 2007a) névvel is 

szokták illetni – „ahogyan a tapéta egyes mintáit sem képes a szemlélő megkü-

lönbözetni egymástól, az egybefolyó színként érzékeli, úgy a rázúduló reklám-

üzeneteket is egységes masszaként fogadja be a fogyasztó anélkül, hogy bármi-

féle reakciót váltana ki belőle” (BUZZMIRROR, 2008). Ez a fajta hozzáállás 

értelemszerűen átalakítja a reklámfogyasztási szokásokat is: nem elég csupán az 

érzelmekre hatni, a fogyasztók többsége keresi a lehető legtöbb információt a 

reklámban bemutatott termékről (TÖRŐCSIK, 2011). A legújabb fogyasztói 

trendek vizsgálatakor legtöbbször elhangzott kifejezések szófelhőjét a 7. ábrán 

láthatjuk. Az egyes szavak, kifejezések gyakoriságát a méretükkel fejezték ki, 

melynek alapján látható, hogy az „információ” szó a legtöbbször elhangzott ki-

fejezés. 
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7. ábra A 2011-es trendek szófelhője 

Forrás: TÖRŐCSIK, 2011 

 

A marketingkommunikációnak választ kell találnia e trendekre, hogy a 

jelenkori információs társadalmakban tovább tudja növelni jelentőségét és 

hatékonyságát. A 21. században kialakuló információs társadalmak alapvető 

társadalmi, szociológiai, gazdasági változásokon mennek keresztül, melynek 

eredményeképp ezekben a társadalmakban „már nem a katonai erő, 

nyersanyagok és a földrajzi tényezők, hanem az információk játsszák a 

főszerepet, ezek képezik a gazdasági hatalom alapját” (NÁRAY-SZABÓ, 2002). 

Látható tehát, hogy hosszú távon a marketingkommunikáció jelentősége 

felértékelődik, amennyiben a vállalatok képesek azt megfelelő módon 

alkalmazni. A perszonalizáció (BONYHÁDI, 2007), vagyis a személyre szóló 

marketingkommunikáció új technológiáinak alkalmazásával (geolokációs 

szoftverek, e-ink, iptv) a verseny egyre kiélezettebbé válik a fogyasztó 

figyelméért. Továbbá, a jelenleg még költséges technológiai eszközöket 

felvonultató perszonalizáció mellett minden vállalat számára lehetőség nyílik az 

integrált marketingkommunikáció bevezetésére (bővebben lásd a 3.4.3. 

fejezetben). 

3.4.2. A marketingkommunikáció jelenkori kihívásai 

SVÉHLIK (2007) szerint a mai gazdaság, a marketing, s ennek részeként a 

marketingkommunikáció legnagyobb kihívásai a következők: 

 „a világgazdaság földrajzi súlypontjainak áthelyeződése, s vele 

párhuzamosan a jóléti társadalom válsága; 

 a technológia 21. századi forradalma; 

 a piacok különösen gyors változásai; 
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 a kultúra, az értékrend és a demográfiai helyzet válsága; 

 a marketingtudomány és oktatás átalakulása, fejlődése és krízise.” 

Kutatásaink során e területek közül a technológiai fejlődést érintjük, ezen 

belül elsősorban az internetre és robbanásszerű térhódítására fókuszáltunk. 

Ennek kapcsán ugyanis kialakultak a fogyasztók új szokásai. A szociális terek, 

közösségi hálók és kapcsolatok (BARABÁSI, 2011; CHRISTAKIS és 

FOWLER, 2010; KOZÁK, 2008) soha nem látott lehetőséget biztosítanak a 

fogyasztók számára az egyszerű információcserétől kezdve az interaktív 

kapcsolattartásig szinte mindenre (WALLACE, 2004). 

Az online tér megjelenésével a reklámok is változásra kényszerültek. A 

hagyományos médiumokban megjelenő reklámok jellemzői közül nem 

mindegyik vonatkozik az internetre, amely az előbbieknél jóval tágabb 

lehetőségeket biztosít. Az egyes jellemzőket az 5. táblázatban tüntettük fel. 

Az ábráról leolvasható, hogy a nyomtatott sajtó esetében az objektív 

jellemzők gyakorlatilag az olvasásra ható strukturális dimenziók (RODGERS és 

THORSTON, 2000). A televízió esetében e dimenziók már az audio-ingerekkel, 

valamint a lényegesen hangsúlyosabb vizuális jellemzőkkel egészülnek ki. Az 

internet pedig tovább árnyalja ezt a képet, hiszen megjelenik az interaktivitás, 

így a lehetőségek számottevően nagyobb mértékűvé válnak, mint az előző két 

médium esetében.  

A szubjektív jellemzők közt megtalálható az ACL (Adjective Checklist, 

melléknév lista), egy pszichológiában használatos értékelő rendszer, amely 

számos melléknevet (bizonyos esetekben akár több százat is) tartalmaz. Ezek 

közül az egyén választja ki a témakörrel kapcsolatosakat. A másik fontos elem a 

reklámok iránti attitűd, amely az internet esetében kibővül az aktuálisan 

látogatott weboldal iránti attitűddel is. Természetesen az interneten történő 

marketingkommunikációs tevékenység tervezéséhez figyelembe kell venni az 

internet elterjedését, vagyis a penetrációs rátát is. 
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5. táblázat 

Reklámok jellemzőinek csoportosítása 

 Nyomtatott sajtó Televízió Internet 
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Interaktivitás 

Telepresence 

Élénkség 
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Lehetőségek száma 

 

 

 

Szubjektív 

reklámjellemzők 

(Fogyasztó által 

vezérelt) 

ACL 

Izgalmas 

Érdekes 
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stb. 
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Izgalmas 
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stb. 
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Érdekes 
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Flow 

Kezelhető navigáció 

Aktuális információk 

Reklám iránti attitűd 

Weboldal iránti 

attitűd 

Forrás: RODGERS és THORSTON (2000) alapján saját szerkesztés 

 

A hazai internet penetrációs ráta nem csupán lehetővé, hanem egyenesen 

nélkülözhetetlenné teszi az online térben történő megjelenést. Az NRC 

piackutató intézet által vizsgált, életkorokra vonatkoztatott penetrációs mutatók 

a 8. ábrán láthatóak.  
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8. ábra A rendszeresen internetezők arányának változása az egyes 

életkori csoportokban 

Forrás: NRC, 2010 

 

Mint az ábrából leolvasható, a legdinamikusabb bővülés a 15-24 éves 

korosztályban tapasztalható. A fogyasztási mutatók tekintetében is ők vezetik a 

sort, a legtöbb interneten eltöltött idővel (nem csak hazai, de nemzetközi 

viszonylatban is). Általánosságban elmondható, hogy minden egyes 

korosztályban bővül az internethasználók köre. A gazdasági válság azonban itt 

is éreztette hatását, a 2008-as évet követően a penetráció üteme lelassult, sőt, a 

35-49 éves korosztályban csökkent, 55 százalékról 53 százalékra. A 2010-es 

adatok egyelőre még nem állnak rendelkezésre, de becslések alapján további 

bővülés tapasztalható minden korosztályban. 

Az internet ilyen mértékű térhódítása jelentős mértékben átalakítja a 

médiafogyasztási szokásokat, melynek megfelelően súlypontáthelyezés 

tapasztalható a reklámozási tendenciákban, amelyet a megváltozott fogyasztói 

attitűdök váltanak ki (MCMAHAN et al., 2009.; NÁDASI, 2004; OHNSORGE-

SZABÓ, 2002; RODGERS et al., 2005; SUNDAR és KIM, 2004; SWAIN, 

2005). A reklámköltések változásáról a 3.8. fejezetben mutatjuk be a legfrissebb 

adatokat. Előbb azonban választ keresünk a marketingkommunikáció modern 

környezetre adott válaszainak megítélésére, az ebben a szegmensben 

tapasztalható változásokra. 
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3.4.3. Az integrált marketingkommunikáció 

A globális piac a komplex szereplők fogyasztókért vívott, véget nem érő 

harcaiból áll, egy szinte követhetetlenül felgyorsult ütemben változó 

környezetben (SÜKÖSD, 2004). Naponta alakulnak új és új cégek, ahogy 

mindennap szűnnek is meg régi piaci szereplők. A nemzetközi marketing 

környezetet nagyban meghatározzák a piacon lévő kisvállalatok, internetalapú 

tevékenységek, és az összeolvasztásokból, felvásárlásokból újonnan létrejövő 

globális konglomerátumok. 

E vállalatok vezetői számára a média széles választéka áll rendelkezésre. A 

reklámozási és marketing metódusok az egyszerű plakátoktól a komplex, 

többnyelvű weboldalakig már mindenki számára rendelkezésre állnak. A 

potenciális ügyfelek elérésére folyamatosan újabb és újabb utakat lehet 

felfedezni, és egyre népszerűbbek a nem hagyományos technikák.   

A marketingkommunikáció eme új kontextusában három alapvető trend 

figyelhető meg (BAACK, 2010). Az első a racionálisabb forrás-felhasználás 

(VARGA, 2010). Egyrészt a különböző reklámügynökségek (akár integrált, akár 

részfeladatokra specializálódott) felé kiemelt elvárás a mérhető, kézzelfogható 

eredmények biztosítása. A gazdasági válság által szűkre szabott keretek közt ma 

már nem lehet felelőtlenül gazdálkodni a marketing költségvetéssel, bármekkora 

cégről is legyen szó. Az Egyesült Államokban például a Pepsi egyre kevésbé 

támaszkodik a rövid televíziós reklámokra, helyette alternatív kommunikációs 

eszközöket használ, amelyek megbízhatóbb nyomon követést és hasznosulási 

mutatókat eredményeznek. 

A második trend a hirdetési programokban részt vevő új feladatokat ellátó, 

új feladatkörökben dolgozó új szakemberek szerepe: a kreatívok, akik alkotói, 

fejlesztői az aktuális hirdetéseknek, reklámoknak. A márka- és 

termékmenedzserek, akik az adott termék menedzselési feladatait látják el a 

viszonteladók, fogyasztók felé. Az account executive, aki igazgatja és felügyeli 

a megrendelők reklámozási és hirdetési programjait. Egy modern 

reklámügynökség e munkakörökkel nem csupán reklámokat gyárt, hanem egy 

teljes integrált marketingkommunikációs program létrejöttét képes biztosítani. E 

trend alapvető feltétele a folyamatosan fejlődő reklámoknak és kommunikációs 

tevékenységek létrejöttének.  

A harmadik trend az alternatív médiahasználat robbanásszerű elterjedése. 

Az interneten fellelhető hirdetések az egyszerű webalapú hirdetésektől eljutottak 

az olyan web 2.0-ás alkalmazásokig, mint a blogok, a Twitter, az interaktív 

oldalak, közösségi site-ok (Facebook, Iwiw, MySpace), vagy a különböző 

videomegosztó oldalak (Youtube, Indavideo). Számos, magas komfortot nyújtó 
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technikai alkalmazás elterjedése (okostelefonok, iPadek, netbookok) teljesen új 

piacot nyitott, és a hirdetők figyelme egyre inkább ezek felé fordul. Ennek 

eredményeképp, a hirdetési piac korai elfogadói a marketing költségvetésük 

egyre jelentősebb részét vonják el a hagyományos médiumoktól, és fordítják az 

új, alternatív médiumok felé (MÁNYAI, 2009; GÁLIK, 2004; EGAN, 2007). 

Nem csak a hirdetők, a fogyasztók figyelme is megoszlik. A turbópercepció 

(egyszerre több médium felületes fogyasztása, virtuális térben való tájékozódás 

és információ felvétel) fokozatosan egyre jelentősebb méreteket ölt (SAS, 

2007), amire a hordozófelületek egyre bővülő köre nyújt lehetőséget 

(MISKOLCZY, 2008). 

Mindezen trendek egy új, hatékonyabb vállalati koncepció kidolgozását 

tették szükségessé, amely az integrált marketingkommunikációban látszik testet 

ölteni (BERKLEY, 2007; BERNSCHÜTZ, 2009; BAACK, 2010). Az integrált 

marketingkommunikációval kapcsolatban számos definíció született, melyek 

közös nevezője a következő módon foglalható össze: minden vállalaton belüli 

marketingkommunikációs eszköz és forrás koordinálása és integrálása egy 

alkalmazott programmá, amely a lehető legkisebb költségráfordítással a lehető 

legnagyobb hatást fejti ki a fogyasztóra. Mint látható, az integrált 

marketingkommunikáció egyrészt magában hordozza a szervezeti integráció 

kérdését, valamint a költséghatékonyság igényét. KAIZER (2006, 2007a, 

2007b) szerint a kihívásnak megfelelő reklám hatást gyakorol a fogyasztóra 

azáltal, hogy 

 csak azt éri el, aki számára releváns az üzenete, 

 akkor éri el, amikor befogadásra képes állapotban van, 

 gazdag tartalmat kínál, 

 interaktív, 

 továbblépést nyújt, 

 őszinte. 

Ilyen típusú reklámok már fellelhetőek Magyarországon is, de a legtöbb 

esetben az integrált marketingkommunikáció egyes helyettesítő, vagy kiegészítő 

elemeként. Az önálló kampány még várat magára, de – tekintve a későbbiekben 

tárgyalt funkcionális szerepeket – nem biztos, hogy erre szükség van. A 

jelenlegi trendek mindenesetre ebbe az irányba mutatnak, az új multimédiás, 

online eszközök, digitális platformok kiterjesztik a fogyasztók kapcsolati hálóit, 

lecsökkentik az individuumok közti távolságokat, és szinte határtalan 

lehetőséget biztosítanak a reklámüzenetek terjesztéséhez, melynek a 

legkézenfekvőbb megjelenési formája a közösségi hálók terjedése (KAIZER, 
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2007; BARABÁSI, 2011; CHRISTAKIS, 2010; FAGERSTROM, 2010; 

DAUGHERTY, 2002; SZAKÁLY et al. 2010). A hatékony üzenetátadáshoz 

azonban elsősorban megfelelő információkkal kell rendelkezni a kommunikációs 

folyamatok alapvető tulajdonságait illetően. 

3.5. A kommunikációs folyamat, főbb kommunikáció-elméleti modellek 

Ahhoz, hogy az előző fejezetben említett hatékony kampányokat a 

gyakorlatban is meg lehessen valósítani, fontos ismerni a kommunikációs 

folyamat lépéseit, mely ismeret segítségével kiküszöbölhetőek az üzenetek 

átadásával kapcsolatos nehézségek. 

Az elmúl fél évszázad során számos kommunikációelméleti modell látott 

napvilágot. Az elsők egyike a kommunikáció jelenségének mérnöki 

megközelítésen alapuló modellje, amely Claude Shannon nevéhez fűződik 

(SZAKADÁT, 2007). Az 1949-ben közzétett modell a 2. világháború ideje alatt 

folytatott kutatás eredménye, melyhez Warren Weaver nyújtott segítséget. 

Kutatásuk alapvető célja az volt, hogy kidolgozzák a kommunikációs csatornák 

használatának leghatékonyabb módját (RÓKA, 2005), amelyhez a 9. ábrán 

látható sematikus modellt alkalmazták. 

 

 

 

 

 

 

9. ábra Shannon és Weaver kommunikációs modellje 

Forrás: RÓKA, 2005 alapján saját szerkesztés 

 

A reklámüzenetek is a fenti modell hatásmechanizmusát követik, vagy 

próbálják követni. Ebben a kontextusban az Adó valamely terméket előállító 

cég, vállalat. Ebben a szakaszban a cél elsősorban a figyelemfelkeltés. A 

folyamat következő lépése az adó üzeneteinek jelekké alakítása, melyet 

kódolásnak nevezünk. Az integrált marketingkommunikációról szóló 

fejezetrészben bővebben tárgyalt kreatív szakemberek elsődleges feladata az 

ötlet, az üzenet átalakítása lehetőleg oly módon, hogy azt számos felületen 

lehessen adaptálni (bármely hordozón megjelenhessenek a leginkább jellemző 

vonások). A kódolt üzenet ezt követően különböző közvetítő csatornákon 

keresztül jut el a fogyasztókhoz. A hagyományos marketing esetében ezek a 
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csatornák a televíziót, rádiót, illetve a nyomtatott sajtót jelentik, míg az „újkori” 

marketing esetében inkább az online tér dominál, mint a vállalat weboldala, 

blogok és a videómegosztó portálok. 

Ezt követően a dekódolás folyamata lép életbe, miután az üzenet elérte a 

vevő(ke)t. A modell „hátránya”, hogy elsősorban a technikai probléma 

megoldására született, így a kommunikációs interaktus számos vetületével nem 

foglalkozik kellő mértékben: a 21. században mind nagyobb teret hódító online 

kommunikáció modellezéséhez már nem elegendő. 

HIEBERT et al. modellje kapcsán (RÓKA, 2005), amelyet gyakran 

neveznek a koncentrikus körök modelljének, a legfontosabb elemnek a 

kapuőrök fogalmának bevezetését kell tekinteni (10. ábra).  

 
10. ábra Hiebert, Ungurait és Bohn modellje 

Forrás: RÓKA, 2005 

 

Kapuőrnek tekinthető mindenki, aki megállíthat vagy megváltoztathat egy, 

a közönség felé tartó üzenetet (RÓKA, 2005). Az információs technológiák 

térnyeréséből adódóan ma már szinte bárki tölthet be kapuőr szerepet, akik 

pedig jól használják ki e lehetőségeket, véleményvezérekké válhatnak (GODIN, 
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2007). Az egyes médiumok esetében természetesen más és más lehetősége van a 

fogyasztóknak arra, hogy kapuőri feladatokat lássanak el, de vitathatatlanul a 

legkönnyebb dolguk az internet esetében van, amely növekvő népszerűségét is 

többek közt ennek köszönheti. 

A környezeti változásokkal a reklámok hordozófelületei, azaz az egyes 

médiumok szerepe is átalakul. BIRD (idézi CSÁSZI, 2002) szerint a média 

ugyanazt a társadalmi feladatot látja el a modern világban, mint amit a folklór 

látott el a tradicionálisban: híreszteléseken, mendemondákon, pletykákon 

keresztül informál, szórakoztat és szabályoz, egyszóval értékrendet és 

közösséget teremt és tart fenn.  

MCQUAIL (2003) szerint a legtöbb megtervezett kommunikációs 

kampányban (reklámkampányok, politikai kampányok, stb.) szintén 

megfigyelhető, hogy rituális elvekre építenek, vagyis erős jelképeket, a 

kulturális értékek rejtett vonzerejét, az összetartozást, a hagyományok értékét 

hangsúlyozzák. A propaganda vagy reklám modell szerint azonban a 

tömegmédia célja a figyelem megragadása és megtartása. Ebben az 

értelmezésben a figyelem tényén van a hangsúly a figyelem minőségével 

szemben. Ez a hozzáállás azonban számos változáson esett át következő 

évtizedek során. 

A tömegmédia, a társadalmi kommunikáció számos fontos funkcióval bír, 

amelyekből kifolyólag a mindennapi élet szerves részévé vált: 

 Tájékoztatás (információk nyújtása, újítás, alkalmazkodás és haladás 

elősegítése) 

 Összekapcsolás (szocializálás, normák támogatása, információk 

értelmezése, prioritások felállítása) 

 Folytonosság (értékközösség kialakítása és fenntartása, az uralkodó 

kultúra kifejezése és szubkultúrák elismerése) 

 Szórakoztatás (társadalmi feszültség csökkentése, kikapcsolódás 

eszközeinek biztosítása) 

 Mozgósítás, mobilizálás (társadalmi célok támogatása)(MCQUAIL, 

2003). 

A társadalmi kommunikációval számos kutatás foglalkozott az elmúlt 

évtizedekben. Marketingkommunikációs szempontból az egyik legfontosabb 

eredmény, hogy a helyi tradicionális értékeknek, kultúrának és gazdasági 

lehetőségeknek lényegesen nagyobb jelentőségük van, mint magának a 

tömegkommunikációnak. A technológiai fejlődés kapcsán az információs 

társadalom kifejezés vált elfogadottá, amelynek a legfontosabb jellemzői az 
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interaktivitás, az individualizáció és az aszinkronitás (időtől való függetlenség). 

Az információs társadalom korában a hagyományos tömegmédiumok nem 

tűntek el, hanem az új médiumok mellett kialakították saját szerepüket, és ugyan 

eltérő mértékben, de mindegyikük veszített korábbi jelentőségéből (BÉRES és 

HORÁNYI, 2001; BUDA, 1986; KAPITÁNY és KAPITÁNY, 1995; 

ROSENGREN, 2004). A tömegmédiumokkal számos területen összekapcsolódó 

marketing-kommunikáció e változások, a fejlődés aktív részese (alakítója, 

olykor elszenvedője) volt, amelyekre megpróbált az adott kor elvárásainak 

megfelelően reagálni (SCOTT, 2009).  

A kommunikáció általános megítélése is változik, HELLER és RÉNYI 

(HORÁNYI, 2003) szerint „a gyorsan fejlődő új információs és kommunikációs 

technológiák következtében jelentős mértékben átalakul, kitágul a 

kommunikációs helyzet definíciója, megváltozik általában a kommunikáció 

társadalmi reprezentációja.” Vagyis, az új lehetőségekből eredően változik az 

attitűdünk, és az interperszonális kommunikáció hagyományos formái új 

felületeken érhetőek tetten, amelyek értelemszerűen új metódusok kialakítását 

követelik meg. Az adott korjellemzőknek megfelelő változások mindig is tetten 

érhetőek voltak a kommunikáció terén. Vizsgálatunk szempontjából e 

változások nyomon követése a reklámok esetében a leginkább szembetűnő, így 

következő pontunk e témakörrel foglalkozik. 

3.6. A reklám hatásmechanizmusai 

VÁGÁSI (2007) szerint a fogyasztási cikkek piacán felállított relatív 

fontossági sorrendben első helyen a reklám áll (ezt követi a vásárlásösztönzés, a 

személyes eladás, végül a Public Relations). 

BROCHAND és LENDREVIE (2004) szerint a reklám egy kultúra – 

konvenciók, közös mítoszok összefüggésében kommunikál. Ha a reklám 

alkalmazkodik ezekhez a szabályokhoz, megkönnyíti üzeneteinek megértését, de 

sokat veszíthet hatásából. Vagyis, a reklámnak alkalmazkodnia kell a változó 

társadalmi és technikai környezethez, ahogy a fogyasztási szokások is 

folyamatosan idomulnak (BERKLEY, 2007; INCZE és PÉNZES, 2006).  

A különböző környezeti tényezőkhöz alkalmazkodva az elmúlt 

évtizedekben számos reklámmodell látott napvilágot, melyek mindig az adott 

kor fogyasztási szokásainak megfelelő módon közvetítették a reklámok 

üzeneteit (MCCARTHY et al., 1991; MCDONALD, 2005). PAPP (2006) a mai 

reklámkommunikáció céljaként a szimbólumteremtést határozza meg, melyek 

„segítik az embert a belső, mély drámáinak megvívásában, a veszélyes világ fölé 

kerekedésében, világának otthonossá tételében.” 
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Bár a reklámok hatékonyságával kapcsolatos hatásvizsgálatok számos vitára 

adnak okot (BINET, 2003), létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen, életünk 

szinte minden jelentős területére hatással vannak (VIRÁNYI, 2010). Ezt 

vizsgálva, kezdetben a kommunikációs folyamatot elsősorban az akció és 

reakció sematikus modelljével elemezték (TÓTH, 2007), a későbbiekben 

figyelembe vették a reklámokat különböző módon befolyásoló hatástényezőket, 

mint a fogyasztói attitűd és a viselkedés.  

3.6.1. Az AIDA-modell és korlátai 

A reklámozás terén az alapvető hatásmodell születése 1898-ban E. St. Elmo 

Lewis amerikai üzletember nevéhez fűződik (SAS, 2007). Kijelentése a lehető 

legegyszerűbb elvet követte, megfogalmazása szerint „Attract attention, 

maintain interest, create desire and get action!”, vagyis „Keltsük fel a figyelmet 

(kognitív magatartási szakasz), tartsuk fenn az érdeklődést (érzelmi magatartási 

szakasz), keltsünk vágyat (viselkedési magatartási szakasz), váltsunk ki 

cselekvést!” (11. ábra).  

 

 

 

11. ábra Az AIDA modell 

Forrás: SAS, 2007 alapján saját szerkesztés 

 

Az angol kezdőbetűkből született a máig is széles körben alkalmazott AIDA 

modell remekül tükrözi a forgalmazók alapvető célkitűzéseit, és sikerük kulcsát. 

Természetesen az évtizedek során jelentkező környezeti, technikai és társadalmi 

változások elengedhetetlenül új modellek megalkotása felé vezette a kutatókat. 

Az első módosítások egyike az „Attention”, vagyis figyelem szó 

felcserélése volt az „Awareness” (tudatosság) kifejezésre, mely jól jelzi a 

fogyasztók egyre tudatosabbá válását. 

Következő lépésben a modell egy S betűt kapott, mely a „Satisfaction” 

(Elégedettség) szóból ered (BROWN, 2009). Az elégedettségi faktor bevonása a 

modellbe a forgalmazók szemléletváltását fejezi ki, melynek során lényegesen 

nagyobb hangsúlyt fektetnek a vásárlókkal való kapcsolatokra, 

kommunikációra, és ezek segítségével a hosszú távú bizalom kiépítését tették 

lehetővé. 

Az AIDA modell azonban nem állt meg ennél a fejlődési pontnál. A 

legújabb módosulása a NAIARS modell (12. ábra). 
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12. ábra A NAIARS modell 

Forrás: KREA.HU, 2011 alapján saját szerkesztés 

 

A NAIARS modell elsősorban az online felületekkel kapcsolatos technikai 

és környezeti változásokra reagálva született meg. Alapvetően továbbra is a 

vásárlói szükségletekből indul ki, de a legnagyobb eredménye, hogy az online 

tér figyelembevételével felismeri, hogy a vásárló immár számára tetsző helyen 

és időpontban elégíti ki szükségletét, amelyhez saját maga gyűjti össze a kellő 

mennyiségű információt. Ezen információhalmaz feldolgozása után a fogyasztó 

ott fogja kielégíteni szükségletét, mely a legnagyobb megelégedés ígéretét 

hordozza magában (ESZES és BÁNYAI, 2001).  

Bár a modell számos alapvető kérdésre válaszul szolgált, az évek során több 

kritika érte az erre a modellre épülő reklámokat (SAS, 2007). Az erős vágyakat 

generáló hirdetések frusztrációt okoznak, amely számos pszichológiai 

problémához vezethet. Ezek egyike az állandó vásárlási kényszer, amelynek 

során a már megszerzett javak nem okoznak elégedettséget, ezt pusztán a 

vásárlás folyamatával lehet elérni. Barbara Kruger amerikai alkotóművész ezen 

koncepció mentén alkotta meg 1987-ben mára kultikussá vált képét „I shop 

therefore I am”, azaz „Vásárolok, tehát vagyok” címmel (1. kép). 
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1. kép Kruger: I shop therefore I am! 

Forrás: MARYBOONEGALLERY.COM, 2011 alapján saját szerkesztés 

 

Az AIDA modell napjainkban elsősorban az élvezeti cikkek reklámjaira 

vonatkozik, vagyis elfoglalta a hatásmodellek közt őt megillető helyet (SAS, 

2007). 

3.6.2. A Dagmar modell és korlátai 

A reklámmodellek gyors változását alapvetően a felgyorsult ütemben 

változó piaci környezet mozgatja. A reklámok már nem csak az élvezeti 

előnyökkel, hasznokkal foglalkoztak, ez már nem elégítette ki sem a piac, sem a 

fogyasztók igényeit. Sőt, a termékek egyre bővülő kínálata és fokozódó 

technikai bonyolultságuk a reklámozás folyamatát mind nehezebbé tette. Ennek 

következtében az alapvető cél már nem a fogyasztók lenyűgözése, a vágyak 

kialakítása volt, hanem a meggyőzés, a vállalkozások számára kedvező 

cselekvéshez (vásárlás) való hozzásegítés (SAS, 2007b). 

Russel H. Colley arra a következtetésre jutott a reklámhatékonyság 

méréséhez szükséges szempontok meghatározásakor, hogy a vásárláshoz az út a 

megértésen és a meggyőződésen keresztül vezet. Az általa alkotott modell ennek 

alapján kapta a DAGMAR elnevezést: Defining Advertising Goals for Measured 

Advertising Results (13. ábra). 

Ez a modell is a figyelem, az érdeklődés felkeltéséből indul ki (Awareness), 

amelyet megértés fázisa követ (Comprehension). Ennek során az adott termék 
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előnyös tulajdonságaira kell koncentrálnia a potenciális fogyasztónak. A 

meggyőződés fázisában (Conviction) a modell gyakorlatilag elvárja a 

fogyasztótól, hogy önmagát győzze meg a termék előnyös mivoltáról, majd 

ebből fakadón cselekedjen, azaz vásároljon is az adott termékből (Action).  

 

 

 

 

13. ábra A DAGMAR modell 

Forrás: SAS, 2007 alapján saját szerkesztés 

 

A látszat ellenére a Dagmar modell semmivel sem racionálisabb alapokon 

nyugvó reklám-modell, mint az AIDA, hiszen a meggyőzési folyamat ebben az 

esetben ugyanolyan érzelmi faktorokon alapul.  

A modell a hatvanas években született, az életvitel akkor merőben eltérő 

volt az ezredforduló utánival összehasonlítva. A kognitív folyamatokra alapozó 

hatásmodell feltételezi a rendelkezésre álló időt, amit a teljes hatás eléréséhez a 

fogyasztónak rá kell fordítani. Az információs társadalom korában azonban ezek 

a lehetőségek beszűkültek, szignifikánsan kevesebb időt és figyelmet szentelünk 

a reklámoknak, főleg ha az hosszan, nagy odafigyelést igényelve taglalja az 

adott termék előnyeit a fogyasztó számára. Ma a Dagmar modell elsősorban a 

BTL és a direkt marketing eszköztárának szolgál alapul (SAS, 2007b). 

3.6.3. A Rogers modell 

A reklámkommunikációt övező környezeti változások óhatatlanul 

megváltoztatták a kampánystratégiákat. Az információáramlás felgyorsulása, az 

életvitel alapvető változásaiból fakadóan a reklámoktól is gyorsabb, lényegre 

törő üzenetátadást vártak el mind a fogyasztók, mind a hirdetők (BOVÉE, 1992; 

SAS, 2007). A hetvenes évek végén létrehozott Rogers-modell célja a 

kipróbálás, valamint az elfogadás elérése. Az észlelésből kiindulva a fogyasztó 

próbálja meg értékelni a hirdetett terméket, mint alternatívát, és ennek alapján 

próbálja is ki a terméket. Ennek következményeként a fogyasztó elfogadóvá, a 

későbbiekben pedig lojálissá válik a termék iránt. Az ilyen típusú tervezés 

tárgyilagosabbá teszi a reklámokat, a fogyasztóra bízza a döntést, valamit aktív 

részvételre, mérlegelésre buzdít (SAS, 2007b). Az ilyen típusú reklámok 

többnyire a szépségápolási termékekhez köthetőek (tusfürdő, sampon), ahol a 

kipróbálásnak alacsony a kockázata. 

ÉRDEKLŐDÉS

(Awareness) 

MEGÉRTÉS 

(Comprehension) 

MEGGYŐZŐDÉS 

(Conviction) 

CSELEKVÉS 

(Action) 
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3.6.4. Az Ad-Force modell 

Az „argumentum ad nauseam” (OGILVY, 2008), vagyis rosszullétig 

elismételt érvelés az állítás igaz voltáról úgy próbál meggyőzni, hogy gyakran 

elismétli ugyanazt, sokaknak. Ez a fajta hozzáállás a mai erőszakos meggyőzési 

mechanizmus alapvető szemléletét tükrözi, amelyben a fogyasztókra zúduló 

reklámimpulzusok jelentős mértékben felemelték az ingerküszöböt, és a tapéta-

effektushoz vezettek (KELLY et al., 2010; KOTLER, 2006; KAIZER, 2006; 

VARGA, 2010). A túl sok impulzus előbb-utóbb kognitív disszonanciához vezet 

(ATKINSON et al., 2003), vagyis feszültséget kelt a fogyasztókban, akik ezt a 

feszültséget legegyszerűbben az elkerüléssel tudják megvalósítani. Az ad-force 

modell alkalmazásával azonban ez az elkerülés nehezen megvalósítható, hiszen 

minden felületen, a lehető legnagyobb számú ismétlést produkálja. Ennek 

feltétele a kiemelkedően magas költségvetési háttér, az eredménye pedig a 

fogyasztói tömegek tartós hűségre késztetése (SAS, 2007b). Ennek megfelelően, 

a modell az ismeretből indul ki, melynek sikeres kézbesítése után az elismerés 

kiváltására törekszik. A reklámozott termék előnyeinek elfogadása után a 

fogyasztóktól nem kevesebbet vár el, mint hogy az adott terméket/márkát 

tekintse az élet természetes részének (SAS, 2007b). A magas költségvetés 

természetesen olyan eszközök bevetését is lehetővé teszi, amelyek a jóval kisebb 

költségvetéssel dolgozó kis- és középvállalatok számára nem elérhetőek, így 

például közismert hírességek, vagy CGI (computer generated image, azaz 

számítógépes animációk) szerepeltetése az adott reklámban. 

Nem csak a reklámok tartalmának, formájának minősége kiemelkedő, ha-

nem a hordozófelületek széles választéka, minősége is utolérhetetlen: hagyomá-

nyos felületek (televízió-csatornák, újság- és rádióhirdetések), eseménymarke-

ting, szponzorálás, alapítványok támogatása szintén szerepel az alkalmazott esz-

közök között. Számos esetben e reklámok nem konkrét termékekre, hanem a PR 

eszköztárába tartozó hirdetési formákra koncentrálnak (SZELES, 1999). A tej és 

tejtermékek forgalmazói közül a Danone említhető, mint az Ad Force modell 

alkalmazója.  

Az egyes márkák ilyen mértékű megjelenése erős ellenérzéseket is kivált-

hat, melynek legerősebb példája KLEIN (2004) „No Logo” című könyve. 

Az előző fejezetekben többször utaltunk a 21. században lezajlott változá-

sokra a kommunikáció számos területén. Az internet nem csupán a személyek 

közötti kommunikáció formáit változtatta meg, de ezzel párhuzamosan átalakul-

tak a hirdetők stratégiái a fogyasztók felé, melynek köszönhetően megszületett a 

vírusmarketing. 
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3.7. A vírusmarketing definíciója 

PORTER és GOLAN (2006) szerint a vírusmarketing definícióját először 

Steve JURVETSON és Tim DRAPER használta 1996-ban. Eredetileg a Hotmail 

stratégiájára gondoltak, amelynek során a szolgáltató a rendszerükből kiinduló 

e-mailekhez hozzácsatolt egy egyszerű üzenetet: „Legyen saját, ingyenes e-mail 

címed a Hotmailtől a ww.hotmail.com-on” (JURVETSON, 2000). Az ötlet 

működött, a Hotmail alig hét hónap alatt több mint 10 millió új felhasználót 

gyűjtött. PAVLIK és MCINTOSH (2004) szerint a televíziónak 10, a rádiónak 

20 évébe tellett hasonló eredményt elérni. Jurvetson a való életből ellesett 

tüsszentést alapul véve (melynek során 2 millió részecske távozik 

szervezetünkből) alkotta meg a vírusmarketing kifejezést.  

A továbbiakban HELM (2000) nyújtott átfogó megfogalmazást e 

tárgykörben: „a vírusmarketing egy kommunikációs és disztribúciós koncepció, 

amely nagyban támaszkodik a fogyasztók digitális tartalmakat közvetítő 

tevékenységére e-maileken keresztül további potenciális ügyfelek felé, 

amelynek során gyakorlatilag a terméket továbbítják”. Fontos megjegyezni, 

hogy ezen definíció csupán a digitálisan elérhető termékekre vonatkoztatja a 

fogalmat. 

WELKER (2002) a sikeres víruskommunikációt kiterjesztette tágabban 

értelmezhető kategóriává: „stratégiák, melyek az üzenetek könnyebb, 

felgyorsult, olcsóbb átvitelét jelentik egy olyan környezet megteremtése által, 

amelyben az önreprodukció, az exponenciálisan növekvő diffúzió, a 

spiritualizáció, valamint az üzenet hatása megvalósulhat”. Egy átlagos termékre 

vonatkoztatva a következő tényezők szükségesek a siker eléréséhez: ingyenes 

termék vagy szolgáltatás, könnyű átvitel/átadás, közös emberi motivációk 

kihasználása, már meglévő közösségi hálózatok felhasználása, mások 

infrastruktúrájának és forrásainak felhasználása. WILSON (2000) e 

követelményeket kiegészítette az igazodással, hiszen a különböző gyártóknak 

igazodniuk kell a vírusmarketing sikeres alkalmazásából fakadó növekedéshez. 

Welker elméletének hiányossága azonban, hogy csak az ingyenes termékekre 

összpontosít. 

GLADWELL (2007) tovább bővítette a víruskoncepciót, mikor a 

megtapadási tényezőről beszélt: „a járványokban számít az üzenetközvetítő: az 

üzenetközvetítők terjesztik el az üzenetet. De az üzenet tartalma is számít: 

különleges minőségű üzenet kell ahhoz, hogy a megtapadás minősége jó legyen. 

Vajon az üzenet (az étel, a film, a termék) annyira emlékezetes-e, hogy változást 
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idézzen elő, hogy cselekvésre késztessen valakit?” A vizsgált kontextusban ez a 

megtapadási tényező az, ami ráveszi a fogyasztókat a vírusüzenet továbbítására.  

ROSEN (2000) már viszonylag korán figyelmeztetett a vírusmarketing 

túlzott használatára, ami olyan termékek ezzel a módszerrel történő 

reklámozásához is vezet, amelyek eredendően nem alkalmasak rá. THOMAS 

(2004) az elsők közt hívta fel a figyelmet a vírusmarketing, mint kifejezés 

negatív jellegére, és ő ajánlotta a buzz, vagyis zsongás kifejezést helyette. A 

gyakorlatban azonban mindkét kifejezés megmaradt, szinonimaként. Online 

felületeken elsősorban a vírusmarketing, míg „offline” felületeken a zsongás 

kifejezés az elterjedtebb. 

A vírusmarketing legfontosabb különbségei a hagyományos marketing 

tevékenységektől a következőek: 

 nem használ fizetett médiumokat, nem vásárol költséges 

hirdetőfelületeket; 

 személyes, szemben a hagyományos reklámok személytelen voltával; 

 szokatlan, provokatív jellegű; 

 elsősorban a fogyasztók személyes kapcsolatrendszerét használja 

közvetítőként (GODIN, 2000; GODIN, 2007). 

A hasonlóságok közt említhető, hogy a hirdető cég, márka beazonosítható 

(ha nem is olyan nyilvánvaló mértékben, mint a hagyományos reklámok 

esetében), és az alapvető cél a fogyasztó befolyásolása (PORTER, 2006; 

ECKLER, 2011).  

A másik fontos fogalom a gerillamarketing, a reklámozás egy olyan iránya, 

amely innovatív, szokatlan, sokszor meghökkentő módszereket használ az 

üzenet célba juttatására. A célcsoportokra fókuszál, aktivizálja a fogyasztók 

nagyobb csoportjait, így a közvetítő szerepüket kihasználva éri el célját 

(BUZZMIRROR, 2008). Mivel a hagyományos marketing eszközöknél 

lényegesen olcsóbb, ezért különösen ajánlott a kisebb költségvetéssel dolgozó 

kis- és középvállalatok számára.  

Látható tehát, hogy szorosan egymásra épülő, gyakran szinonimaként 

használt fogalmakról van szó, de a pontosítás kedvéért: a reklámozási szándék 

hagyományostól eltérő módja alapvetően a gerillamarketinget jelenti, míg ennek 

a technikai megvalósítása (vagyis az interneten történő terjesztés) jelenti a 

vírusmarketinget. 
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3.8. Reklámköltési tendenciák 

A rendszerváltás óta eltelt időszakban az egyes médiumokban tapasztalható 

reklámköltések jelentős átalakuláson estek át. A médiafogyasztási szokások 

változására reagálva a hirdetők is jelentős mértékben átszabták költési 

szokásaikat. Az első ilyen jelentős változás a reklámköltések óriási ütemű 

növekedése (6. táblázat).  

 

6. táblázat 

A listaáras reklámköltések alakulása Magyarországon (1991-2010) 

Évszám Milliárd Forint 

1991     9,9 

1992   18,7 

1993   25,9 

1994   38,1 

1995   48,2 

1996   70,8 

1997 102,0 

1998 145,3 

1999 173,0 

2000 224,0 

2001 267,0 

2002 318,4 

2003 368,8 

2004 438,7 

2005 503,2 

2006 538,3 

2007 551,2 

2008 600,5 

2009 583,3 

2010 601,0 

Forrás: MRSZ, 2010 

 

A listaáras költés (listaár: a médium által az egyes hirdetési felületekre 

hivatalosan megadott ár, más néven tarifaár vagy rate card cost) (INCZE és 

PÉNZES, 2006) minden szektorban addig soha nem látott ütemben bővült, és 

nagy vonalakban kialakultak az egyes médiumok részesedései a reklámtortából.  

Érzékelhető a különbség azonban a listaáras és a nettó áras (nettó ár: 

kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett listaár, azaz a hirdetésért 

fizetendő áfa nélküli összeg) (INCZE és PÉNZES, 2006) költések között, habár 

a tendenciák ugyanazok. A nettó áras reklámköltésekkel kapcsolatos becsléseket 
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a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) SKRIBA Judit (2010) vezetésével a 2000-

es évekig visszamenőleg közli, ezek alakulását a 14. ábrán tüntettük fel.  
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14. ábra Nettó áras reklámköltések alakulása Magyarországon (mrd 

Ft, 2000-2010) 

Forrás: MRSZ, 2010 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a reklámpiacon kialakult 

változásoknak megfelelően a reklámköltésekkel kapcsolatos kutatások új 

médiumokat vontak be a vizsgálatba, ezáltal teljesebb képet biztosítanak a valós 

költésekről (SKRIBA, 2010). Ezen új eszközök közé tartozik az ambient (a 

tekintetet megragadó, a különleges és kikerülhetetlen médiafelületeket 

kihasználó, legtöbbször provokatív gerilla-reklámozási módszer) 

(BUZZMIRROR, 2008). 

A 7. táblázatban a hazai reklámtorta alakulását követhetjük nyomon, ötéves 

ciklusokban feltüntetve, melyek alapján megfigyelhetőek az alapvető 

reklámozási trendek.  

7. táblázat 

A reklámtorta alakulása Magyarországon (%) 

 2000 2005 2010 

Televízió 40,0 41,8 40,0 
Sajtó 40,0 38,0 27,2 
Közterület 10,0   9,1 10,9 
Rádió   8,0   6,8   4,2 
Mozi  1,0   0,6   0,4 
Internet  1,0   3,7 15,9 

Forrás: MRSZ-Kantar Media, 2000-2011 
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Látható, hogy a televízió továbbra is őrzi vezető helyét, az eltérések 

minimálisak. A nyomtatott sajtó az egyik legkomolyabb vesztese az átrendeződő 

viszonyoknak, közel 13 százalékos részesedés-csökkenést produkált az elmúlt 

10 évben. A közterületi reklámozás egy stabilnak mondható, 10 százalék körüli 

értéket képvisel, a törvényi szabályozásban bekövetkezett változások ellenére, 

amely a közutak melletti reklámozás részleges tiltását jelenti a baleset-

megelőzés céljából (totalcar.hu, 2011). A rádiózás piaca szintén komoly 

veszteséget könyvelhet el, tíz év alatt felére esett vissza a reklámköltés ezen a 

platformon. 

A hazai reklámtorta arányaiban nem tér el szembeötlő mértékben a 

világviszonylatban becsült értékektől. A globális költésben nem szerepel az 

ambient, ezért ez az adatsor hiányzik a 15. ábrán. Az ábra vizsgálatakor kiderül, 

hogy az egyes hordozó platformok ugyanolyan sorrendben követik egymást, 

tehát hirdetési szempontból fontossági sorrendjük megegyezik. 
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15. ábra A globális és a hazai reklámköltés arányai 2010-ben (%) 

Forrás: MRSZ, 2011 

 

Az előbbiekben tárgyalt platformoktól az internet hódította el a hirdetőket, 

az egyetlen olyan felületről lévén szó, amelyik növekedést tudott elérni. Mi 

több, rendkívül komoly növekedést, hiszen a 2000-es évben még mindössze 1 

százalékos részesedését tíz év alatt közel 16 százalékosra növelte. Az online 

reklámköltés éves növekedésének ütemét, valamint a reklámtorta-arányát a 16. 

ábrán láthatjuk. 
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16. ábra Az online reklámköltés nagysága, és aránya a 

reklámtortából 

Forrás: IAB AdEx (2010) alapján, saját szerkesztés 

 

Az egyes hordozófelületek is egyre változatosabbak, az elmúlt 1 évben 

jelentős ütemben nőtt az érintőkijelzős okostelefonok és tablet-gépek piaci 

részesedése. Így nem meglepő, hogy e felületeket is felfedezte magának a 

hirdetőpiac: a mobil felületeken történő reklámozás 2010-ben 500 millió forintot 

tett ki, és az előrejelzések alapján további dinamikus növekedés várható (IAB, 

2011). 

Az online felületen hirdetők COHEN (2009) szerint három fő internetes 

taktika közül választhatnak: a világháló, az elektronikus levelezőfórumok 

hálózata (Usenet), valamint az e-mailek alkalmazása. Ha az online hirdetések 

megoszlását nézzük, a 2010-es évben Magyarországon a hirdetések alakulását a 

17. ábra szemlélteti.  
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email 0,9 mrd Ft

 
17. ábra Az online hirdetések aránya (%) 

 

A display hirdetés (alapvetően a hagyományos és egyedi bannerek, 

szponzorációk, képes-szöveges, és csak szöveges hirdetések) uralja a piacot, 

amelyet a keresőhirdetések követnek. A listing (vagyis adatbázis – apró – 

hirdetés) 15 százalék körüli aránnyal bír, míg az e-mail hirdetések csupán a 

teljes forgalom 3,3 százalékát teszik ki. 

Az egyes piaci szektorok eltérő mértékű kiadásokkal dolgoznak. Az egyes 

szektorok listaáras online reklámköltési adatait (a 2010-ben elköltött összegek 

sorrendjében) a 8. táblázatban láthatjuk. 
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8. táblázat 

A top 15 hirdető szektor listaáras költése (mrd Ft, 2009-2010) 

Hely Szektor 2009 2010 Változás (%) 

1 Pénzintézet, biztosítótársaság 4,98 5,77 16,0 

2 Távközlés 2,73 4,58 67,5 

3 Könyvkiadás, tömegtájékoztatás 2,23 3,36 51,0 

4 Közlekedési eszközök 2,40 2,66 10,7 

5 Kultúra, szabadidő, szórakozás 1,45 2,41 65,9 

6 Szolgáltatás 2,49 2,38 -4,4 

7 Gyógyászat, gyógyhatású 

készítmények 
0,84 1,50 77,7 

8 Utazás, turizmus 1,02 1,02 0,1 

9 Szépségápolás 0,67 0,99 48,2 

10 Élelmiszer 0,77 0,92 19,5 

11 Informatika, irodatechnika 0,63 0,84 33,8 

12 Ingatlan 0,92 0,82 -11,0 

13 Kereskedelem 0,38 0,68 79,2 

14 Ital 0,59 0,61 2,7 

15 Háztartási gép és kisgép 0,28 0,50 79,1 

Forrás: IAB AdEx, 2011 

 

Az egyes, online hirdetésre költő szektorok összehasonlítása során megálla-

pítható, hogy vezető szerepet töltenek be a pénzintézetek, biztosítótársaságok, 

valamint a távközlési szektor. A vizsgálatunk szempontjából fontos élelmiszer 

szektor a 10. helyet foglalja el a top hirdetők között. Az elmúlt két évet összeha-

sonlítva kitűnik, hogy közel 20 százalékos növekedés tapasztalható az élelmi-

szerek online hirdetési piacán. Ez örvendetes, de még korántsem elégséges ten-

dencia. 

A továbbiakban igyekszünk feltárni a közösségi marketing szerepét, vala-

mint a hazai tej és tejtermék fogyasztási szokásokat. 

 

3.9. A közösségi marketing szerepe és jelentősége 

A hatékony közösségi marketing kialakításához az előzőekben tárgyaltakon 

túl elengedhetetlen a termelői csoportok, regionális védjegy-közösségek, ter-

méktanácsok, valamint az országos közösségi marketingszervezetek összefogá-

sa, integrációja. A vizsgálatba bevont kampányok egy része közösségi marke-

ting aktivitáshoz kapcsolódik, így szükségessé vált a fogalmi háttér magyarázata 

külön fejezetben. 
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A közösségi marketing egy olyan speciális eszköz, amely egy ország, egy 

ágazat, egy régió, egy termék piaci sikerét elősegíti, mindamellett, hogy illesz-

kedik az országimázshoz és az agrárpolitikához (BUJDOSÓNÉ, 2003, idézi 

SZAKÁLY et al., 2006). Az ilyen jellegű együttműködés abban különbözik a 

vállalatok közti egyéb együttműködésektől, hogy csak egyes kiemelt feladatokat 

végeznek közösen, míg az önálló vállalati tevékenység megmarad. 

Célszerű elkülöníteni az agrármarketing lehetőségeit a termékdifferenciált-

ság, valamint a gazdálkodó egység mérete szerinti dimenziókban. A csoportosí-

tást a 9. táblázatban tüntettük fel.  

9. táblázat 

Az agrármarketing lehetőségei 

 Termékdifferenciáltság 

kicsi 

Termékdifferenciáltság 

nagy 

Gazdálkodó egység 

mérete kicsi 
Korlátozott marketing 

Piaci résre irányuló marke-

ting 

Gazdálkodó egység 

mérete nagy 

Ár és elosztás orientált 

marketing 
Teljes marketing 

Forrás: TOTTH, 2006 

 

Az élelmiszergazdaság szereplőinek nagy része csak korlátozott marketing 

tevékenységet képes végrehajtani, ezért a közösségi agrármarketingre komoly 

szerep hárul. 

A feladat sokrétű, hiszen számos részterülettel kell foglalkozni, melyek közt 

szerepel többek között a márkaépítés, imázsépítés, valamint a „zászlóshajók” 

kiválasztása és menedzselése. Az élelmiszergazdaságon belül a tejszektor szá-

mára megfogalmazott közösségi agrármarketing feladatok a következők: 

- tej és tejtermékekkel kapcsolatos fogyasztói tévhitek eloszlatása, 

- az ebből fakadó fogyasztói bizalmatlanság és bizalmi válság megszünte-

tése, 

- az egészségtudatosság erősítése, szemléletformálás, 

- tej és tejtermékek egészségvédő tulajdonságainak hangsúlyozása, 

- fogyasztói lojalitás erősítése a hazai eredetű tej és tejtermékek körében 

(SZAKÁLY et al., 2006; TOTTH, 2006; TÓTH, 2007). 

 A közösségi agrármarketing magyarországi szervezete, az 1996 óta 

működő Agrármarketing Centrum (AMC) külföldi és belföldi kiállításokkal, 

mintegy 100 különféle kiadvánnyal, Sales Promotion kampányokkal, in store és 
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eseménymarketing eszközeivel, valamint konferenciákkal igyekezett 

megteremteni a magyarországi gyakorlatot. A Kiváló Magyar Élelmiszer 

(KMÉ), a Hagyományok - Ízek - Régiók (HÍR), vagy a Minőségi Magyar 

Sertéshús (MMR) jelölés mára számos terméken figyelhető meg (az AMC.HU 

weboldal tanúsága szerint a KMÉ jelölés 80 vállalat több mint 400 termékén 

látható). Azonban mindezen tevékenységek kimerülnek a hagyományos 

marketingeszközök alkalmazásával, és nem fordítanak kellő figyelmet az új 

távlatokat nyitó gerilla- és vírusmarketingre. Bár TOTTH (2006) helyesen 

állapítja meg a közös kommunikációs feladatok megvalósítása során jelentkező 

problémákat, az elmúlt években nem volt semmilyen alternatív reklámkampány, 

ami a fent nevezett célok elérését segítette volna. E kommunikációs problémák a 

következők: 

- a kommunikáció azonosságának és koherenciájának megteremtése, 

- a közös kommunikáció kiterjesztése, 

- a kommunikációs intézkedések ágazati és közösségi összehangolása, 

- közösségi szintű integrált kommunikáció kialakítása. 

 Bár számos ország gyakorlatában jelen vannak a korszerű információs és 

kommunikációs technológiák, ezek kihasználása a tejszektorban 

Magyarországon még várat magára. Külföldi példaként említhető a mára már 

megszűnt osztrák CMA (Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen 

Agrarwirtchaft) és a francia SOPEXA (Société pour l’expansion des ventes des 

produits agricoles et alimentaires), hiszen mindkét szervezet tevékenysége 

meghatározó jelentőségű a magyar közösségi agrármarketingre nézve (TOTTH, 

2006). Megemlíthető továbbá az ausztráliai Galooper figura (SZAKÁLY Z., 

2011), ami a kevés sikeres marketingkommunikációs kampányok egyike. 

A hatékony és eredményes kivitelezéshez pontosan megfogalmazott 

üzenetekre, a kor elvárásainak megfelelő, technikailag, tartalmilag és formailag 

is hatékony, célratörő kampányokra van szükség. A marketingkommunikációs 

trendeket figyelembe véve, ma már rendelkezésre állnak olyan eszközök, 

melyek segítségével mindez idő- és költséghatékony módon megvalósítható. 

3.10. Hazai tej és tejtermék-fogyasztási tendenciák 

A magyar lakosság élelmiszerfogyasztását számos tényező befolyásolja, 

úgymint a fizetőképes kereslet (HUSZKA és POLERECZKI, 2009), az 

egészségi állapot, az árak változásai, vagy az életmód. A tej és tejtermékekre 

fókuszáló vizsgálatunk e fejezetben kitér a fogyasztási tendenciákra, valamint az 

ezen a piacon tapasztalható fogyasztói magatartásra. 
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A tejipar fontos szerepet tölt be a hazai élelmiszeriparban, POPOVICS és 

SZABÓ (2008) szerint az egyes ágazatok rangsorában a második helyen áll a 

húsipar mögött. 

SZAKÁLY S. (2001) megállapítja, hogy a tej és tejtermékek reálárának 

növekedésével egyidejűleg a fogyasztás visszaesett, ám a régóta tapasztalt 

csökkenő fogyasztás nem magyarázható csupán a fogyasztói árak változásával. 

A fogyasztó nem csupán terméket, hanem előnyöket, megoldást vásárol, így a 

különböző élelmiszereknél kiemelt figyelmet kapnak a táplálkozási előnyök 

(BERKE, 2004). Az elmúlt évtizedek kutatásai igazolták, hogy a táplálkozás 

jelentős hatással van az egészségre (BÍRÓ, 1999; SZAKÁLY, 2002). Ezt 

felismervén, a fejlett országok fogyasztóinak fókuszában az egészséges életmód, 

az egészséges állapot leromlásának megelőzése áll. A tej és tejtermékek által 

nyújtott táplálkozási előnyök olyan népbetegségek megelőzésében nyújtanak 

segítséget, mint például a csontritkulás (SZAKÁLY, 2011). 

 A tej és tejtermékek által nyújtott táplálkozási előnyök számottevőek. 

Kutatások igazolták, hogy a tej bioaktív anyagokban gazdag, amelyek a 

tápanyagoknál is értékesebbek, éppen az egészségvédő hatásuk miatt. Ezek az 

anyagok hozzájárulnak az emberi szervezet harmonikus működéséhez és ezzel 

együtt az egészség fenntartásához, megőrzéséhez, közvetve pedig a jobb 

életszínvonal eléréséhez. Az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen 

fehérjéket, esszenciális aminosavakat, zsírokat, ásványi anyagokat, antioxidáns 

vitaminokat és szénhidrátokat tartalmaz. Napi fél liter tej fogyasztása az 

egészséges felnőttek szervezetének normális működéséhez nélkülözhetetlen. 

Továbbá, kalciumforrásként is kiválóan teljesít, hiszen a benne található kalcium 

fehérjéhez van kötve, az emberi szervezet pedig ebben a formában képes a 

leghatékonyabban hasznosítani (SZAKÁLY S., 2001). Egészségügyi 

szempontból a legfontosabb jellemzői SZAKÁLY S. (1997) szerint a 

következőek:  

- rákellenes, illetve rákmegelőző hatás 

- az érrendszer karbantartása, érelmeszesedés megelőzése 

- csontritkulás megelőzése 

- egészséges bélműködés, emésztés biztosítása. 

Mindezen kedvező tulajdonságok ellenére, a tej és tejtermékek fogyasztási 

mutatói kedvezőtlenek. Az elmúlt évtizedben tapasztalt értékek meg sem 

közelítik az 1987-es év mutatóját (10. táblázat), amelynek ismételt elérése lenne 

kívánatos Magyarországon (HUSZKA, 2008b).  
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10. táblázat 

Egy főre jutó évi tejfogyasztás változása Magyarországon (liter/fő) 

Megnevezés 1987 1995 2000 2003 2005 2009 
Tej 252,4 160,1 171,0 156,5 180,6 169,2 

Tej (vaj nélkül) 193,3 129,4 156,0 134,3 162,1 151,5 

Forrás: KSH (2010) 

 

Nemzetközi összehasonlításban sem szerepel jól Magyarország, ami a tej és 

tejtermékek fogyasztási mutatóit illeti. Az Európai Unió többi országával össze-

vetve (EUROSTAT, 2011) láthatóvá válik, hogy mind a tej, mind a sajt és vaj 

fogyasztását illetően Magyarország nem éri el a vezető országok átlagát. A disz-

szertáció 1., 2. és 3. számú mellékletében az egyes EU tagországok tej-, sajt-, 

valamint vajfogyasztási mutatóit láthatjuk. Az EUROSTAT adatbázisa nem 

minden ország vonatkozásában szolgál tárgyévekre lebontott adatokkal, így ezek 

hiányosan szerepelnek a táblázatokban. A tejtermékek közül hagyományosan 

nagy arányt képviselnek a sajtok mind az európai országokban, mind Magyaror-

szágon. A sajtfogyasztási mutatókat az 2. számú mellékletben láthatjuk.  

Bár optimizmusra adhat okot a hazai fogyasztás lassú növekedése, azonban 

ebben az esetben is a hangsúly a lassúságon van – sem a növekedés ütemében, 

sem pedig végső soron a fogyasztott mennyiségben nem érjük el a kívánatosnak 

tartott 1987. évi mértéket. 

A tejtermékek fogyasztásának vizsgálatakor kiemelt figyelmet fordítanak a 

vajra, mint elsődlegesen fogyasztott vagy másodlagosan felhasznált termékre. 

Mint a 3. számú mellékletben is megfigyelhető, Magyarország sajnos e tekin-

tetben is a sereghajtók közé tartozik. SZAKÁLY S. (2001) megemlíti, hogy ha-

zánkban az elmúlt évtizedekben kifejezetten erős margarinlobbira a tejipar nem 

adott választ, így a vajfogyasztás csökkenése, és alacsony szinten stagnálása 

jórészt ennek köszönhető. Számos kutatás megerősítette, hogy a fogyasztók tu-

datában sokszor összemosódik a vaj és a margarin, nem tesznek különbséget 

köztük (BERKE, 2003; SZAKÁLY Z., 2011).  

Mint azt KŐNIG (2007) megjegyzi, az EU csatlakozással a „tejágazatban 

ugyan bővült a belföldi piac (fogyasztás és forgalom), ám ez elsősorban a nö-

vekvő olcsó importnak köszönhető, valamint a felvásárlás és az értékesítés vo-

lumene csökkent, vagy stagnált. Az import olyannyira felerősödött, hogy a hazai 

cégek belpiaci részesedését mintegy 80 százalékra csökkentette, a nagyvállalat-

ok tovább erősítették pozíciójukat, míg a kicsik tovább gyengültek”. 

Magyarországhoz hasonlóan az elmúlt évtized a stagnálás jegyében telt a 

legtöbb országban, a szerény növekedés a fogyasztási mutatókra ható külső té-
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nyezőkből eredeztethető. Az egyes tejtermékek fogyasztásának tendenciái szin-

tén átalakultak, előtérbe kerültek a savanyított tejtermékek, a tejdesszertek, saj-

tok, ám csökkent a kereslet a vaj, a folyadéktej és a hagyományos tömegtermék-

jellegű sajtok iránt (SZAKÁLY S., 2001). A szomjoltásra alkalmas piaci ver-

senytársak, mint az ásványvizek és az üdítőitalok jelentős térnyerést tudhatnak 

magukénak, melyből kifolyólag a tej és tejtermék fogyasztási mutatók tovább 

romlottak (CSÁKVÁRI, 2002). A növekedés leginkább a sajtfogyasztás terén 

figyelhető meg, amit alapul véve időszerű lenne egy átfogó, országos kampány 

indítása a közösségi marketing keretein belül létrehozott, hosszú távú akcióterv 

kidolgozásával. Ehhez olyan mértékű vertikális és horizontális integrációra len-

ne szükség a gyártók és forgalmazók részéről (SZÉLES, 2003), amely sajnos 

jelenleg nem látszik megvalósulni Magyarországon. Márpedig a közösségi mar-

keting csak akkor lehet hatékony, ha alulról szerveződő, a piac szükségleteit és 

igényeit maximálisan figyelembe vevő, marketingorientált rendszert sikerül ki-

építeni (SZAKÁLY et al., 2006). 
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4. VIZSGÁLATI ANYAGOK  ÉS MÓDSZEREK 
 

Kutatómunkám során a marketingkutatás nemzetközileg elismert két 

módszerét, a szekunder és a primer adatgyűjtés módszert használtam fel.   

 

4.1. A szekunder kutatás alkalmazott módszerei 

A szekunder kutatás alatt nem a konkrét vizsgálat tárgya, hanem az azt 

körülvevő környezet feltárásaként gyűjtött adatok összességét értjük. Így a 

szekunder adatok segítenek a probléma azonosításában; jobb meghatározásában; 

a probléma megközelítésében; a kutatási terv kialakításában; bizonyos kutatási 

kérdések megválaszolásában és hipotézisek tesztelésében; a primer adatok 

pontosabb bemutatásában (MALHOTRA, 2008). 

Ennek megfelelően, a szekunder kutatás során mind hazai, mind nemzetközi 

szakirodalmak segítségével áttekintettük a fogyasztói szokásokat, a legújabb 

marketingkommunikációs trendeket, illetve a különböző tej és tejtermék-

fogyasztási jellemzőket. A szekunder kutatáshoz szükséges adatokat elsősorban 

a Központi Statisztikai Hivatal, az EUROSTAT, a Tej Terméktanács, az 

Agrármarketing Centrum, valamint a Gfk Hungária Kft. kiterjedt adatbázisai 

szolgáltatták. Feltártuk továbbá a KREATÍV Magazin archívumát az 

ezredfordulóig visszamenőleg, illetve a Reklámérték, a Magyar Reklám, 

valamint az Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing eddig megjelent kiadványait. 

Módszertani segédletet nyújtottak többek között a Marketing & Menedzsment, a 

Journal of Interactive Advertising, valamint a Journal of Advertising Research 

publikációi. Alapvető fontosságú információkkal szolgált SZAKÁLY Sándor 

Tejgazdaságtan című könyve, valamint SZAKÁLY Zoltán, SZIGETI Orsolya, 

SZENTE Viktória, POLERECZKI Zsolt, HUSZKA Péter munkássága. 

A szekunder kutatások során igyekeztünk tájékozódni a hazai tejszektor 

konkrét marketingkommunikációs tevékenységeiről, azonban az ezzel 

kapcsolatos elemző szakirodalmak hiányoznak a hazai palettáról. 

 

4.2. A primer kutatás alkalmazott módszerei 

A primer marketingkutatás mindkét alapvető módszerét, a kvantitatív 

(mennyiségi), valamint a kvalitatív (minőségi) módszert egyaránt alkalmaztam. 

A kvalitatív kutatás egy strukturálatlan, feltáró kutatási módszer, amely kis 

mintán alapul, és a probléma természetének megértéséhez járul hozzá. A 
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kvantitatív kutatás ezzel szemben nagyszámú, reprezentatív mintán, strukturált 

módon szerzett adatok statisztikai elemzését jelenti, így az adatok 

számszerűsítése adja az elméleti alapvetések megfogalmazásának lehetőségét 

(MALHOTRA, 2008). A primer kutatás során alkalmazott módszereket a 11. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

11. táblázat 

A primer kutatás során alkalmazott módszerek 

Kutatás 

módszere 

Kutatási 

eljárás 
Megkérdezettek köre 

Minta-

nagyság 

Mintavétel 

módja 

Kvalitatív 

Szakértői 

mélyinterjúk 

Reklám- és marketing-

kommunikáció hazai 

szakemberei 

4 fő Elbírálásos 

Fókusz-

csoportos 

interjúk 

Fogyasztók 4x8-10 fő 

Elbírálásos; 

Kognitív 

válaszelemzés 

Kvantitatív 

Fogyasztói 

megkérdezés 
Fogyasztók 500 fő 

Szisztematikus 

véletlen 

Online 

fogyasztói 

megkérdezés 

Aktív online 

felhasználók 
220 fő 

Kvótás 

mintavétel 

 

4.2.1. Kvalitatív kutatás 

A kvalitatív kutatáson belül szakértői mélyinterjúkat készítettünk, illetve a 

fogyasztók esetében fókuszcsoportos interjút alkalmaztunk. 

4.2.1.1. Mélyinterjúk módszere 

A kvalitatív vizsgálatok során négy alkalommal készítettünk ún. félig 

strukturált szakértői mélyinterjúkat, 2009 és 2011 években. Ezek során nem 

csupán véleményekre, hanem az alanyok tudásának tartalmi elemeire is 

kíváncsiak voltunk (IPSOS.HU, 2011). Olyan konkrét személyeket kerestünk 

meg, akik a marketingkommunikáció elismert szaktekintélyei, és 

megismerhettük véleményüket a hazai marketingkommunikációs, ezen belül 

pedig a reklámpiaci állapotokról, a legújabb trendekről, a minőségi kérdésekről, 

a fogyasztói insightokról. A fogyasztói insight az a specifikus, megvalósító 

erejű, újszerű kombinációja a fogyasztókról tudott ismereteknek, olyan igazság, 

amely részben vagy teljességgel megfelel a fogyasztók lelki struktúrájának, 

releváns, megkülönböztető haszonígéretet tartalmaz, alkalmas 

marketingaktivitások, kommunikáció tervezésére és megteremti a márka és a 

fogyasztó összekötését (TÖRŐCSIK, 2011). A kapott eredmények jelentős 
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mértékben járultak hozzá a további kutatások módszertani megalapozásához, így 

az alkalmazott kérdőívek struktúrájának kialakításához, valamint a konkrét 

kérdések megfogalmazásához. A mélyinterjúk vázlata a 4. számú mellékletben 

található. 

4.2.1.2. Fókuszcsoportok, a kognitív válaszelemzés módszere 

Fókuszcsoportos vizsgálatokra 4 alkalommal került sor 2011-ben két 

településen, Kaposváron és Budapesten. Így a reklámokkal kapcsolatos 

attitűdöket a fővárosban, valamint egy vidéki megyeszékhelyen és a 

vonzáskörzetében található településeken élő fogyasztók körében tudtuk 

vizsgálni.  

A forgatókönyvnek megfelelően asszociációs játékot, valamint spontán, 

illetve támogatott kampányfelismeréssel kapcsolatos kérdéseket alkalmaztunk. 

A kampányfelismerés három lépcsőben zajlott: spontán felidézés, majd 

képekkel, illetve videóval támogatott felismerés. A kérdések között szerepelt 

továbbá olyan kreatív feladat is, amely az érdeklődést hivatott fenntartani, 

valamint az interjú kötetlen jellegéből adódóan számos, jól hasznosítható 

információt nyújtott a kognitív válaszelemzés kategorizálásához. A 

fókuszcsoport forgatókönyve az 5. számú mellékletben látható. 

A csoportok összeállításánál nem a demográfiai tulajdonságokat vettük 

alapul, hanem olyan nyitott, kreatív csoportok összeállítására törekedtünk, akik 

az eltérő tartalmi és formai jegyekkel működő reklámok vizsgálatában aktívan 

részt tudnak venni. Így a csoportok tagjai elsősorban egyetemi diplomával 

rendelkező, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató személyek közül kerültek ki. 

Fontos szempont volt továbbá, hogy aktív médiafogyasztók, internet 

használókból álljanak az egyes csoportok. 

A kapott eredmények értékeléséhez, valamint a fókuszcsoportos vizsgálat 

strukturálásához a kognitív válaszelemzés módszere nyújtott segítséget. A 

kognitív válaszelemzés (cognitive response analysis, CRA) abból az 

alapfeltevésből indul ki, hogy az emberek a különböző ingereket nem csupán 

passzívan fogadják be. Épp ellenkezőleg, aktívan és szubjektíven dolgozzák fel 

őket, és közülük azok az ingerek, üzenetek a meggyőzőek, amelyek az adott 

információ aktív feldolgozására buzdítanak (WRIGHT, 1973; FALUS, 2004).  

Az inger feldolgozásának folyamatát a 18. ábrán láthatjuk. 
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18. ábra Egy inger feldolgozása 

Forrás: FALUS, 2004 alapján saját munka 

 

A kognitív válaszelemzés a kognitív folyamat két fontos lépcsőjét, az 

információ aktív feldolgozását, valamint az egyénre vonatkozó válaszok 

felismerését és kategorizálását végzi. A reklámok hatékonysága annál nagyobb, 

minél több aktív gondolatot (kognitív cselekvést) váltanak ki. Ehhez kötődik az 

egyénre vonatkozó válaszok számának meghatározása is: minél több ilyen 

válasz születik egy adott reklám megtekintése után, a reklám annál nagyobb 

involváltsági szintet ér el, vagyis annál hatékonyabb. E kettő összessége jó 

eséllyel változtatja meg a fogyasztó hozzáállását (attitűdjét) az adott termék 

iránt, amely végeredményben egy, a hirdető vállalat számára pozitív 

viselkedésbeli változáshoz vezet. 

Az ilyen típusú reklámok hatékonyabbak, szemben a csupán passzív 

memorizálásra elegendő reklámokkal, amelyek esetében még az egyszerű 

felidézés sem minden esetben valósul meg, az attitűdök, és végeredményben a 

viselkedés változása pedig elmarad. 
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SHAVITT és BROCK 1985-ben közzétett tanulmánya alapján a kognitív 

válaszelemzés alapvetően három kategóriába sorolja a kapott válaszokat: 

 S-RT (self-relevant thoughts), vagyis az egyénre vonatkozó válaszok, 

amelyek tetten érhetőek a megkérdezett egyéb tapasztalataira, 

ismereteire vonatkozó asszociációk, a termék használatára vagy 

vásárlására vonatkozó válaszok, valamint az érzelmi reakciók 

(függetlenül attól, hogy ez a reakció pozitív vagy negatív). Ezek a 

válaszok magas fokú kognitív folyamatokat jeleznek. 

 P-RT (product-related thoughts), azaz egyszerűen és félreérthetetlenül a 

reklámozott termékre, márkára vagy szolgáltatásra vonatkozó válaszok. 

 ET (execution thoughts), azaz közvetlenül a reklám kivitelezésére, 

elemeinek végrehajtására vonatkozó válaszok. 

A későbbiekben (LEBENSON és BLACKSTON, 1994) ez a három 

kategória kiegészült a kommunikátorra (communicator-related thoughts, C-RT) 

vonatkozó válaszkategóriával, melyben a vonatkozó válaszok felfedik a termék 

és kivitelezés közti kapcsolatot, és hidat képeznek a termékekre, illetve a 

kivitelezésre vonatkozó válaszok között. 

A kapott információkat több lépcsőben kell elemezni, kategóriákba 

illeszteni. Első lépésként az információ involváltsági szintjét, vagyis az egyénre 

vonatkozó, illetve nem vonatkozó válaszok arányát kell megállapítani. A 

következő lépésben az információ tartalmi elemzését kell elvégezni, melynek 

során fel kell ismerni a termékre, a kommunikátorra, valamint a kivitelezésre 

vonatkozó válaszokat. Az utolsó lépés pedig a polaritás (a kapott válasz pozitív 

vagy negatív) megállapítása. Ezen dimenziók közti kölcsönhatások vizsgálata 

átfogó képet nyújt egy reklám hatékonyságáról, analizálja egy reklám 

működését, rávilágít az involváló elemekre, valamint kiemeli a javítandó 

részleteket. 

4.2.2. Kvantitatív kutatás módszere 

A leíró kutatási módszerek közül a fogyasztói megkérdezést választottuk. A 

megkérdezéses módszerek közül a válaszadó otthonában történő személyes 

megkérdezést, valamint az internet alapú elektronikus megkérdezést 

alkalmaztuk. 

4.2.2.1. A válaszadók otthonában történő megkérdezés módszere 

A mintavétel során 500 fő kiválasztására került sor. Az elemszám nagyságát 

az indokolta, hogy a marketingkommunikáció vizsgálata során a kvalitatív 

kutatások mellett megbízható kvantitatív mérési adatokra is szükség volt, a 
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terület profiljának megfelelően. Célunk e minta megkérdezésével az volt, hogy a 

fogyasztási szokásokkal, illetve a reklámokkal kapcsolatos attitűdökkel 

kapcsolatban megbízható eredményekre jussunk. 

A kérdőíves megkérdezés 2009 márciusa és októbere között történt, a 

kérdőív a 6. számú mellékletben látható. 

 

A mintába kerülő kutatási alanyok kiválasztása 

 

Több településen, köztük Kaposváron, Keszthelyen, Somogyváron, Pécsett, 

Marcaliban, Nagykanizsán, Budapesten, Kaposgyarmaton, Mernyén, valamint 

Szennában készítettük el a kutatást. A kérdezőbiztosok az adott településeken az 

előzetesen kisorsolt utcákat látogatták.  

A véletlenszerűséget két lépcsőben biztosítottuk. Első lépcsőben a 

háztartásokat választottuk ki, itt a szisztematikus véletlen mintavételi eljárást 

alkalmaztuk. A véletlen számunk a 2 volt, így a kérdezőbiztosok a kisorsolt utca 

minden második házát látogatták meg, társasházi övezetekben emeletenként is 

minden második lakás volt kérdezhető. Második lépcsőben az interjúalanyok 

kiválasztása a születésnapi kulcs alkalmazásával történt, azaz az a lakó töltötte 

ki a kérdőívet, akinek a születésnapja a legközelebb esett a kitöltés dátumához. 

Ezzel a módszerrel a véletlenszerűséget lehet biztosítani (HOFFMANN, 

KOZÁK és VERES, 2000; FISCHER,2001). A minta megoszlását a 12. táblázat 

mutatja be. Ha valaki nem vállalta a válaszadást, akkor a kérdezőbiztosok a 

következő, mintavételi eljárásnak megfelelő háztartást, illetve személyt 

kérdezték meg. 
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12. táblázat 

A vizsgálatba bevont személyek megoszlása a fontosabb háttérváltozók 

szerint 

Háttérváltozó Fő % 

Nemek szerint 

Férfi 125 26,5 

Nő 347 73,5 

Életkor szerint 

18-29 314 66,5 

30-39 73 15,5 

40-49 39 8,3 

50-59 31 6,6 

60 év felett 15 3,2 

Iskolai végzettség szerint 

8 általános 41   8,7 

Szakmunkás 60 12,7 

Érettségi 308 65,3 

Főiskola 53 11,2 

Egyetem 10 2,1 

Lakóhely szerint 

Főváros 8   1,7 

Megyeszékhely 244 51,7 

Város 79 16,7 

Falu/Község 141  29,9 

 

Az alkalmazott kérdőív felépítése 

 

Az általunk elkészített kérdőív egyaránt tartalmazott nyitott, illetve zárt 

kérdéseket. Mindkét kérdéstípus esetében törekedtünk az egyértelmű 

válaszlehetőségek biztosítására. A zárt kérdéseknél így került alkalmazásra az 

öt, illetve hét fokozatú Likert-skála. 

A kérdőív alapvetően két téma köré épült: 

 Fogyasztási szokások vizsgálata 

Ezen blokk keretében kitértünk a főbb tej és tejtermékek, illetve a 

szektorban található legnépszerűbb márkák ismertségére, a termékek fogyasztási 

gyakoriságára. Vizsgáltuk továbbá az egyes márkák kedveltségét, illetve az 

általuk képviselt értékeket. 

 Médiahasználati szokások 

Ennél a kérdéscsoportnál a Magyarországon fellelhető média-platformok 

használati gyakoriságát kérdeztük. E csoporton belül külön részt képeznek a 

reklámokkal, a reklámok különböző elemeivel foglalkozó kérdések. A kérdőív a 

disszertáció 6. számú mellékletében található. 
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Adatelemzés 

 

Az összegyűjtött adatok elemzése a megfelelő számítógépes matematikai-

statisztikai programok segítségével történt. A kitöltött kérdőívek előzetes 

kódolását követően az SPSS for Windows 17.0, valamint a Microsoft Excel 

szoftverek segítségével végeztük el a kiértékelést. Az egyváltozós statisztikai 

elemzések közül gyakorisági eloszlásokat, számtani átlagot, valamint a szórást 

alkalmaztuk (SAJTOS és MITEV, 2007).  

A továbbiakban kereszttábla elemzéseket végeztünk, amelynek során a 

különböző változók egymáshoz, valamint a háttérváltozókhoz való viszonyát 

vizsgáltuk. A kapcsolatot ebben az esetben a Pearson-féle khi-négyzet 

segítségével vizsgáltuk. Szignifikáns kapcsolatról a 95 százalékos 

megbízhatósági szint melletti 0,05 vagy alacsonyabb érték esetében 

beszélhetünk. Az Eredmények és értékelésük fejezetben feltüntetett adatok 

mindegyike szignifikáns. A szignifikancia-táblázatok a 8. számú mellékletben 

találhatóak. 

A kapcsolat szorosságának megítéléséhez a Cramer-féle V mutatót 

alkalmaztuk, melynek értéke 0 és 1 között változhat. A kapcsolat annál erősebb, 

minél közelebbi értéket kapunk az egyes értékhez. A kapcsolatok szorosságának 

megítéléséhez általában az alábbi értékeket használjuk (MOLNÁR, 2003): 

 0,91 – 1,00: igen szoros 

 0,71-0,90: szoros kapcsolat 

 0,41-0,70: közepes kapcsolat 

 0,00-0,4: laza kapcsolat. 

 

4.2.2.2. Online megkérdezés 

A fogyasztói reklámattitűdök, preferenciák megismeréséhez egy 220 fős 

reprezentatív online kérdőíves megkérdezéses vizsgálat szolgált mintavételi 

keretként. A reprezentativitás biztosítása online körülmények között a kvótás 

mintavételi eljárás segítségével vált lehetővé. A kvóta biztosítja, hogy az adott 

jellemzők tekintetében a minta összetétele megegyezzen a sokaság 

összetételével (MALHOTRA, 2008). Ennek megfelelően releváns 

kontrolljellemzőként a nemek arányát határoztuk meg, majd második lépésként 

a minta elmeit elbírálásos alapon választottuk ki. Így a mintába került 

válaszadók megfeleltek a kontrolljellemzőknek. Az online kérdőíves 

megkérdezésre 2011 harmadik negyedévében került sor. 
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Az alkalmazott kérdőív felépítése 

 

A kérdőív 30 kérdést tartalmazott 3 blokkban, amelyek a médiahasználati 

szokásokkal, reklámokkal kapcsolatos attitűdökkel, illetve a gerillamarketing 

ismertségével kapcsolatos kérdésekből álltak. (A kérdőív a 7. számú 

mellékletben látható.) 

A gerillamarketing vizsgálata kutatásunk szempontjából kiemelt 

jelentőséggel bír, hiszen a multinacionális vállalatok ad-force modell 

alkalmazásával szemben jelentős alternatívaként szolgál a hazai kis- és 

középvállalkozások számára. 

A kapott leíró statisztikai elemzések eredményeiből következtetni lehetett a 

válaszadók elkülöníthetőségére, a reklámokkal kapcsolatos attitűdjeik alapján. A 

válaszadók ilyen típusú szegmentálását faktor- és klaszteranalízis módszerével 

végeztük (PRÓNAY, 2011). 

A vizsgált háttérváltozók összefüggései 

 

A mintavétel keretének alapgondolatát a Gemius & IAB Europe „Do you 

CEE” 2010-es jelentése szolgáltatta, ami a közép-kelet európai térség online 

internetes populációval kapcsolatban szolgáltatta a legfrissebb adatokat. A 

jelentés kutatási hátterét a „gemiusAudience” tanulmány adta, amely számos 

módszertani komponens ötvözésével szolgál megbízható adatokat többek között 

az online felületen hirdetni vágyóknak (gemius.hu, 2011). A „gemiusAudience” 

a következő elemekből áll: 

- gemiusTraffic: site-központú mérési rendszer, amely a használati és 

forgalmi adatokat gyűjti 

- Software Panel: azon emberek csoportja, akik kitöltötték a 

toborzókérdőívet, és installálták a monitoringot végző programot. 

- CookiePanel: a toborzókérdőíveket kitöltő emberek csoportja 

- Offline strukturális kutatás: független kutatás, hagyományos offline 

technikákra alapozva, melynek segítségével az internethasználók 

demográfiai adatait rögzítik. 

Mindezek alapján a kutatási jelentés megállapítja, hogy Magyarország 

online piaca kifejezetten kiegyensúlyozott: a 4,3 millió aktív internet-

felhasználó 50,2 százaléka férfi, 28 százaléka a 15-24 éves korosztály, míg 25 

százaléka a 25-34 éves korosztály tagja. 65 százalékuk középfokú végzettséggel, 

7 százalékuk felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Többségük a fővárosban 

(21%) és a nagyobb városokban él (16%), 25 százalékuk pedig tanuló.  
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Ezen kutatás adataihoz viszonyítva, a mintasokaság összetétele a nemek 

arányát tekintve megegyezik az alapsokasággal, vagyis reprezentatívnak 

tekinthető. A nemek szerinti megoszlás (a súlyozást követően) 50-50%, vagyis a 

mintába bevont válaszadók egyenlő arányban jelentek meg a kutatásban. 

A kérdőív öt különböző háttérváltozót vizsgált, ennek megfelelően az 

életkorok, lakóhely, iskolai végzettség és jövedelem szerinti megoszlást a 13. 

táblázat szemlélteti.  

13. táblázat 

Az egyes háttérváltozók szerinti megoszlás (n=220) 

Háttérváltozó Fő % 

Nemek szerint 

Férfi 111 50,2 

Nő 109 49,8 

Életkor szerint 

15-24 46 21,1 

25-34 126 57,1 

35-44 36 16,4 

45-54 3 1,4 

55-59 6 2,7 

60 felett 3 1,4 

Iskolai végzettség szerint 

8 általános 13 5,9 

Szakmunkásképző 11 5,0 

Érettségi 77 35,0 

Főiskola, Egyetem 119 54,1 

Lakóhely szerint 

Főváros/Megyei jogú város 94 42,7 

Város 62 28,1 

Község 64 29,2 

Jövedelem szerint 

65 ezer alatt 88 40,1 

65-100 ezer Ft 51 23,1 

100-130 ezer Ft 30 13,6 

130-160 ezer Ft 22 10,0 

160-200 ezer Ft 16 7,3 

200 ezer Ft felett 13 5,9 

Mint látható, a 25-34 éves korosztály hangsúlyozottan jelenik meg a 

mintában, ami (tekintve az e korosztályra jellemző online aktivitást, 

nyitottságot, tájékozottságot és vásárlási hajlandóságot) a vizsgált téma 

specifikusságára vonatkozóan megbízhatóbb eredményeket biztosított 

számunkra. 

A következő háttérváltozó a lakóhely szerinti megoszlás volt, e kérdésnél a 

fővárosból, illetve megyei jogú városban élők kerültek többségbe. Tekintve a 

hazai internet penetrációs rátát, ami alapvetően behatárolja az online 
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megkérdezést, a várakozásnak megfelelően a válaszadók többsége a nagyobb 

lélekszámú településekből került ki. 

Mint az a táblázatból kiolvasható, a főiskolai vagy egyetemi végzettséggel 

rendelkezők alkotják a legnagyobb csoportot 54,1 százalékkal, majd az 

érettségizettek következnek a sorban 35 százalékos, azaz több mint 

egyharmados aránnyal.  

A jövedelmek tekintetében megállapítható, hogy mindössze alig 6 százalék 

tartozik a magas jövedelműek (200 ezer Ft felett) kategóriájába. Ezzel szemben 

a válaszadók több, mint 40 százaléka 65 ezer forint alatti havi keresettel 

rendelkezik. 

 

Adatelemzés 

 

Az adatelemzés módszere a személyes kérdőíves megkérdezés esetében 

használt módszerekkel teljes mértékben megegyezik, továbbá az online kérdőív 

esetében a 10. kérdést felhasználva faktor- illetve klaszteranalízist végeztünk. 

Az adatredukciós módszerek közé tartozó faktorelemzéshez az adatok 

alkalmasságát Bartlett teszttel vizsgáltuk, mely a korrelációs mátrixnak a főátlón 

kívüli elemeinek nullától való eltérésének véletlenségét vizsgálja. Emellett a 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) féle értéket is számoltuk, amely a változók 

faktorelemzésre való alkalmasságát mutatja meg (SAJTOS és MITEV, 2007). A 

KMO határértékei a következőképp alakulnak: 

 KMO < 0,5 elfogadhatatlan 

 KMO ≥ 0,5 gyenge 

 KMO ≥ 0,6 közepes 

 KMO ≥ 0,7 megfelelő 

 KMO ≥ 0,8 nagyon jó 

 KMO ≥ 0,9 kiváló (MALHOTRA, 2002). 

A következő lépésben a faktorelemzés során kapott eredményeket 

felhasználva klaszteranalízist végeztünk. A klaszterek kialakítása a K-közép 

módszerrel történt. A kapott klasztereket összevetettük a kérdőív főbb 

kérdéseivel, és szignifikáns összefüggéseket számítottunk 95 százalékos 

konfidencia (megbízhatósági) szint mellett (BABBIE,2003). 
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5. PRIMER KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

Ebben a fejezetben primer kutatásuk eredményeinek bemutatására, 

értékelésére, valamint a szekunder kutatásunk során feltárt adatokkal történő 

összehasonlítására kerül sor. Az egyes alfejezetekben részletesen bemutatjuk a 

tej és tejtermék fogyasztási szokásokat, a reklámokkal, valamint a 

gerillamarketinggel kapcsolatos attitűdöket, a médiafogyasztási szokásokat, 

továbbá az egyes életmód-jellemzők és a reklámattitűdök közti összefüggéseket. 

5.1. A szakmai mélyinterjúk eredményei 

A mélyinterjúk alapján levont tapasztalatunk, hogy a fogyasztó egyre tuda-

tosabban kerüli el a reklámokat. A hirdetők általános reakciója, hogy válaszul 

még több reklámot tesznek közzé. A pozitív oldal, hogy abszolút számban ez a 

folyamat (mely vélhetően nem fog visszaesni) a kreativitás felé tolja el a reklá-

mokat, ha arányaiban nem is. Nem elhanyagolható azonban az sem, hogy a krea-

tív és professzionális kivitelezés itt sem nélkülözhető – a lehetőségek mindenkit 

arra csábítanak és késztetnek, hogy reklámozzon, és sokan megpróbálkoznak az 

otthoni reklámkészítéssel, amely sok esetben minőségileg kifogásolható 

(LANGER, 2006). 

A mélyinterjúk eredményei megerősítik továbbá, hogy nem ugyanazokkal 

az ötletekkel kell meggyőzni a különböző korosztályokat. Az újdonságok iránt a 

fiatalok nyitottabbak, de náluk még nehezebb áttörni az ingerküszöböt, hiszen 

rengeteg impulzus éri őket. Naponta 3-4000 ezer impulzusról szokás beszélni 

(SAS, 2007), de ezt még azelőtt számolták ki, amikor még nem volt Facebook, 

és az internet sem volt ennyire elterjedt. Ha ezekhez még a mobilkommunikáci-

ót is hozzávesszük, mára sokkal több reklámingerről beszélhetünk napi szinten. 

Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában általában a reklámokkal 

kapcsolatban magasabbak a minőségi elvárások, ám jól körülhatárolható 

hátrány, vagy lemaradás nem tapasztalható Magyarországon sem. Jelenleg még 

a másolási szakaszban vagyunk, vagyis egy külföldön bevált kampányt 

próbálunk meg itthon is felhasználni (pl. az MTV zenecsatorna szobrok nyakába 

akasztott gitár-kampánya). Általánosságban elmondható, hogy reklámok alapján 

születnek reklámok, vagyis nehéz eredeti ötlettel előállni, mindenki megpróbálja 

a jól bevált recepteket alkalmazni. Ez sokáig így is volt, és mióta van internet, 

szakmai blogok, a folyamat felgyorsult. A cél az elérhető eszközök adott 

termékekre, márkákra történő adaptálása. Ezzel egyidejűleg a hagyományosnak 

mondható marketingeszközök aránya, súlya némileg csökkenő tendenciát mutat, 
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de nem akkora mértékben, mint azt eredetileg gondolták. A médiafogyasztási 

szokások analógiáját alapul véve: az internet megjelenésével nem tűnt el a 

televízió, ahogy a televízió megjelenésekor nem tűnt el rádió, az újság sem. 

Sokkal inkább tetten érhető a turbópercepció, vagyis a fogyasztók egyszerre 

nézik a televíziót, és használnak internetet. A technikai fejlődést figyelembe 

véve, mindez akár ugyanazon a monitoron is történhet. Ez egy 

világviszonylatban megfigyelhető trend, amelyhez képest Magyarország 

egyáltalán nincs lemaradásban. 

A gerillamarketing kapcsán megfigyelhetőek időszakosan felkapott, divatos 

eszközök (pl. flashmob), melyek kapcsán elmondható, hogy egy jó ötlet kell, 

amelyet az adott márkához kell illeszteni. Fontos azonban figyelni a 

megfelelően kialakított USP-re, melynek az ideális esete, ha már a 

termékfejlesztési fázis munkálataiban részt vesznek a marketing szakemberek. 

Ennek terjedésében segítséget nyújt, hogy néhány éve megjelent a közösségi 

média uralma, melynek számos veszélyére hívja fel a figyelmet MELINDA 

(2010). A vírusmarketing, mint mechanizmus is bele-evolválódott többek között 

a Facebookba, amelynek alkalmazásai nagyon virálisak tudnak lenni. 

A tej reklámozását illetően elmondható, hogy maga a tej fényképezhetetlen. 

Ezért a reklámokban elsősorban a tej iránti vágyat kiváltó dolgokat kell 

reklámozni. Az Egyesült Államokban futó Got milk? kampány is erre az 

alapötletre épül: 1993 óta intenzív kampányok keretében mutattak be eleinte 

olyan helyzeteket, amikor szinte életmentő volt a tej, ezt követték az egészségre 

gyakorolt pozitív hatások bemutatása (elsősorban a kalciumra fókuszálva), majd 

a hírhedt tejbajusz-kampány, amerikai hírességekkel. Hasonlóan erős volt a 

kanadai Drink milk! kampány, amely a tej előnyeit hangsúlyozta az 

üdítőitalokkal és gyorsételekkel szemben. Magyarországon hasonló, nem 

márkához kötött kampányra lenne szükség, amelyik huzamosabb ideig látható 

hagyományos felületeken, megtámogatva eseménymarketinggel és promóciós 

kampányokkal. 

Fontos megjegyezni, hogy a hirdetők számára az egyik legfontosabb feladat 

annak tudatosítása, hogy egy megfelelően körülhatárolt USP nélkül nem lehet 

kreatív kampányt csinálni, hiszen nem válik kiemelhetővé a reklámozandó érték. 

A reklámok kreatív tervezésénél nem jó a túlzott leszabályozottság, de nem jó a 

túl nagy szabadságfok sem, amikor az ügynökségnek kell kitalálni a termékelő-

nyöket is. A tendenciák arra mutatnak, hogy ez a fajta gyermekbetegség a meg-

rendelők és a reklámügynökségek között egyre inkább eltűnőben vannak. A kis- 

és középvállalkozások esetében az ügyfelekkel való személyes kapcsolat a leg-

fontosabb, ami egy „adatbázist” jelent, amire lehet építeni. Sajnos sok esetben a 
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termékek is drágábbak, így a marketing egyik fő feladata ennek ellensúlyozása. 

A helyi cégeknek inkább érdemes a helyi médiumokban megjelenni. 

 

 

5.2. Tej és tejtermék fogyasztási szokások 

A fogyasztási szokások vizsgálata szükségszerű lépés volt annak 

igazolására, hogy a fogyasztók alacsony arányban fogyasztanak kellő 

rendszerességgel tej és tejtermékeket. A vizsgálatok ezen szakaszával kívánjuk 

igazolni a hatékony, minőségi reklámok iránti igényt, amelyek hozzásegíthetnek 

a kedvezőtlen fogyasztási tendenciák pozitív irányba tereléséhez. 

A személyes kérdőíves megkérdezés kitért az egyes tej és tejtermékek 

fogyasztási gyakoriságára, melynek összesített eredményeit a 14. táblázat 

tartalmazza.  
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14. táblázat 

Az egyes tej és tejtermékek fogyasztási gyakorisága (%) n=472 

Tej és tejtermék 

kategóriák 

Naponta 

többször 
Naponta 

Hetente 

többször 
Hetente Havonta Soha 

Vaj 18,7 31,2 21,4 14,1 13,4   1,1 

Folyadéktej 13,8 25,7 25,9 23,3 10,9   0,5 

Tejpor   8,5   9,2 12,1   9,9 56,0   4,3 

Túró Rudi   3,9 10,5 22,6 32,2 29,7   1,1 

Kefír   2,7   9,3 24,7 27,4 34,6   1,2 

Tejdesszert   2,6 11,7 21,9 29,2 30,0   4,4 

Reggeli ital   2,4 19,2 16,5 23,5 33,7   4,7 

Tejszín   2,2   3,4   9,6 19,9 62,9   2,0 

Omega3 zsírsavas tej   1,9   2,9   7,7 16,3 58,7 12,5 

Ízesített tejtermékek   1,8 12,3 27,1 28,4 27,6   2,8 

Tejföl   1,7   8,3 36,2 33,4 19,7   0,7 

Medve, Mackó sajt   1,7   7,9 21,2 26,7 41,1   1,4 

Gyümölcsjoghurt   1,6 16,8 34,0 24,8 21,4   1,4 

Pro-és prebiotikus 

tejtermékek 
  1,6   5,9 16,1 25,9 44,7   5,9 

Érlelt sajtok   1,5   8,6 23,0 27,3 37,7   1,8 

Vitaminos tej   1,5   6,7   8,9 25,9 50,4   6,7 

Bio tej   1,1 10,1   6,7 12,4 53,9 15,7 

Natúr joghurt   1,1   5,2 16,4 24,9 50,6   1,9 

Puding   1,0   4,6 14,6 27,3 50,6   1,9 

Túró   0,2   2,2   9,4 33,0 54,9   0,2 

Jégkrém   0,0   1,2   8,6 14,8 73,6   1,7 

 

A fogyasztási gyakoriságot figyelembe véve legnépszerűbbnek tekinthető a 

vaj, a folyadéktej, valamint a tejpor, melynek fogyasztása feltehetően a 

kávéiváshoz köthető. A másik végletet a jégkrém, a túró, valamint a puding 

képviseli. A jégkrém valószínűleg a szezonális fogyasztási eloszlásnak 

köszönheti alacsony arányát, és meg kell jegyezni, hogy a kérdőív kitöltésére tél 

végi-kora tavaszi hónapokban került sor. Ez a mutató feltehetően módosult 

volna egy nyár közepi adatfelvétel során. Ugyanígy kérdéses a vaj és a margarin 

közti határok elmosódása. Bár a kérdőív nem tért ki e két termék közti 

különbség feltárására, élünk a gyanúval, hogy a válaszadók esetenként nem 

tettek különbséget köztük, így gyakorlatilag a vaj esetében látható eredmény egy 

része margarinfogyasztást is tartalmaz. 

A reggeli ital, a gyümölcsjoghurt, a biotej és a tejdesszertek fogyasztása is a 

válaszadók közel ötödénél mindennapos, így viszonylag népszerűnek 
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mondhatóak. A jövőben érdemes nagyobb figyelmet fordítani e kategóriák 

pozícionálására. A Túró Rudi továbbra is népszerű, a válaszadók harmada 

legalább heti rendszerességgel fogyasztja. 

Véleményünk szerint az egyedi termékelőnyök (pl. egészségre gyakorolt 

pozitív hatás) hangsúlyozása a fogyasztási gyakoriságot figyelembe véve a vaj 

és a folyadéktej esetében lehetséges, így a hazai fogyasztás volumenének 

növelése a legkönnyebben e termékkategóriákban lenne kivitelezhető. 

A kérdőív következő, nyitott kérdése a legutoljára fogyasztott tejtermékre 

volt kíváncsi, a beérkezett válaszok százalékos megoszlását a 19. ábra tartal-

mazza.  

 

19. ábra Nevezze meg a tejterméket, melyet legutoljára fogyasztott! 

(%) n=472 

A legutoljára fogyasztott tejtermékek listája meglehetősen diverzifikált. A 

legnagyobb arányban folyadéktejet fogyasztottak a válaszadók, ezen belül sze-

repelt házi tej, biotej, illetve különböző márkamegjelölések is (Fino, Milli, 

Parmalat, Lidl, stb.).  

A 22,1 százalékos arányú az „Egyéb”, összesített kategóriába sorolt termé-

kek találhatók, itt többek között a jégkrémek, tejszeletek, kakaók, ízesített ter-

mékek szerepelnek, illetve egy válaszadó a Delma margarint írta be. Azonban e 

kategóriában egy-egy terméket alig egy vagy két válaszadó jelölt meg, csupán 

összesítve képviselik a legmagasabb értéket. 
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16 százalékkal a joghurt a következő termékcsoport. A Danone Activia, 

Könnyű és finom, illetve a különböző natúr és ízesített joghurtok szerepelnek 

leggyakrabban a válaszok között. 

11,8 százalékkal a sorban következő termék a Túró Rudi, mely Magyaror-

szágon méltán népszerű (KISS, 2010), ám a hazánkba látogató külföldiek némi-

képp tartózkodással kezelik. A válaszadók itt is említettek több márkát, úgy mint 

a Piros Pöttyös, vagy a Danone. GRUNERT modelljének megfelelően a Túró 

Rudi márkanév érzelmi értékkel bír a hazai fogyasztók számára, amely erős vá-

sárlási motivációhoz vezet. Így maguk a termék konkrét tulajdonságai nem áll-

nak közvetlen összefüggésben a vásárlás/fogyasztás módjaival. 

Nincs sokkal lemaradva a Túró Rudi mögött a következő tejtermék, a sajt. 

A 11,1 százalékos eredményben megtalálhatóak a Trappista, a Pannon, a Tolle 

márkanevek, valamint a füstölt, illetve az érlelt kategóriák is. A sorban követke-

ző termékcsoport a kefir, 5,7 százalékkal. A kaukázusi kefir, illetve a Mizo kefir 

került név szerint említésre e kategórián belül.  

A következőkben egy választóvonalat húzhatunk a tej és tejtermékek 

között. Az előbbiekben említettek jobbára önmagukban kerülnek fogyasztásra, 

azonban ez nagyon ritkán mondható el mind a tejföl, mind a vaj esetében. 

Mindkettőt többnyire valamely étel elkészítéséhez, ízesítéséhez használatos 

alapanyagként tartjuk számon. A maga 5,6 százalékával a tejföl a következő, 

ami viszonylag magas aránynak tekinthető, figyelembe véve az előbb említett 

fogyasztási kritériumot. A vaj ugyanígy mindössze 3,7 százalékban szerepelt a 

válaszok között annak ellenére, hogy az előző táblázatban bemutatott átlagok 

tekintetében első helyen végzett.  

A kérdőív kitért a különböző termékekkel kapcsolatos magyarságtudatra is. 

A „Melyik tejterméket tartja jellegzetesen magyarnak?” nyitott kérdésre adott 

válaszok közül az öt legtöbbet említett termék a 15. táblázatban látható.  
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15. táblázat 

Top 5 jellegzetesen magyar termék 

 Termék neve Százalék 

1. Túró Rudi 25,5 

2. Túró 14,2 

3. Tej 8,7 

4. Tejföl 7,1 

5. Sajt 4,7 

 

A válaszadók negyede (25,5%) a Túró Rudit nevezte meg. Érdekes továbbá, 

hogy a következő a túró volt (14,2%). Ez a termék önmagában nem is szerepelt 

az előző kérdésben adott válaszok között. 

A különböző tejtermékek fogyasztásának gyakoriságán túl az egyes 

márkákhoz kötődő termékek fogyasztási gyakoriságára is kíváncsiak voltunk. A 

16. táblázatban a feltüntetett átlagértékek az egyes márkák fogyasztásának 

gyakoriságát jelzik. Ennek alapján elmondható, hogy a Danone, a Mizo és a 

Montice a legkedveltebbek a felsoroltak közül.   

 

16. táblázat 

A különböző márkák termékeinek fogyasztási megoszlása (n=472) 

Márkák Átlag Szórás 

Danone 2,65 1,18 

Mizo 2,37 1,29 

Montice 2,25 1,82 

Fino Food 2,13 1,40 

Milli 1,93 1,05 

Parmalat 1,91 1,25 

Drávatej 1,88 1,22 

Sole 1,78 1,18 

Zott 1,77 1,24 

Farmer 1,67 1,26 

 

Sajnos a márkák többségéről elmondható, hogy kifejezetten rosszul 

pozícionáltak, a válaszadók többnyire ritkán, vagy éppen egyáltalán nem 

fogyasztanak a termékeikből. 
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5.2.1. Márkatermékek fogyasztási gyakorisága 

A kérdőív kitért az egyes gyártók, forgalmazók termékcsoportjainak 

fogyasztási gyakoriságára is. A következőkben bemutatott ábrákon látható 

értékek jelzik, hogy a válaszadók melyekből fogyasztottak már legalább egy 

alkalommal.  

A vizsgált márkák közül a Danone rendelkezik a legnagyobb reklámköltési 

mutatóval, az ad-force modell legerősebb alkalmazója, aminek hatékonyságát a 

kapott eredményeken is láthatjuk. A termékeinek fogyasztási megoszlását a 20. 

ábrán olvashatjuk. 
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20. ábra A Danone termékeinek fogyasztása a megkérdezettek 

körében (%) n=472 

 

Mivel a lehető legszélesebb spektrumban törekednek a fogyasztók elérésére, 

ezért talán nem meglepő, hogy számos termékük kifejezetten magas fogyasztási 

aránnyal rendelkezik. Ilyen a „Könnyű és finom”, amely a Danone egyik 

legismertebb termékcsaládja – a válaszadók 64 százaléka fogyasztja is 

valamelyik termékét. Széles ismertséggel és magas fogyasztási mutatóval bír 

továbbá a Danette, valamint az Activia és az Actimel is, melyek szintén a 

Danone sikertermékei közé tartoznak. Lényegesen alacsonyabb fogyasztási 

rátával bírnak a Danone Varázs, valamint a Fantasia termékek.  

A Milli termékeit alapvetően három nagy csoportba (termékcsaládba) lehet 

sorolni, ezek a Life+, melynek a tagjai többek között a kifejezetten 

egészségvédő tulajdonságokkal rendelkező kefirek, kaukázusi kefirek, valamint 

joghurtitalok, vajkrémek. A következő csoport a Perfecto, amelybe elsősorban a 

különböző főzési alapanyagok tartoznak, mint a tejföl, tejszín, vagy éppen a vaj. 
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A harmadik termékcsoport a Milli Mia termékek, melyekhez a desszertek, mint 

a Krémtúró, Puding, Túróvarázs tartoznak. A Milli terméket fogyasztók 

százalékos megoszlását a 21. ábrán láthatjuk. 
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21. ábra A Milli termékeinek fogyasztása a megkérdezettek körében 

(%) n=472 

 

A Life+ termékcsoport fogyasztási aránya kifejezetten alacsony, mindössze 

a válaszadók 2,5 százaléka fogyasztja valamelyik terméket. A Perfecto 

márkanév még ennél is alacsonyabb mutatóval bír, a válaszadók alig 1 százaléka 

állítja, hogy fogyasztja ezt a termékcsaládot. Feltehetően pusztán a márkanév 

alapján nem tudják beazonosítani a csoportba tartozó termékeket. Az Oké! 

jelöléssel ellátott Milli termékek viszont valamivel ismertebbek, a válaszadók 16 

százaléka fogyaszt ilyen terméket. A szimplán Milli márkanévvel feltüntetett 

„tej” viszont már közel 30 százalékos arányú fogyasztást tudhat magáénak, ami 

tovább erősíti a folyadéktejek jelentőségét.  

A Pöttyös termékcsalád ugyan nem a Milli márkanévhez kötött, viszont 

gyártói oldalról ugyanúgy a FrieslandCampina Hungária zRt.-hez tartozik, ezért 

a kérdőívben ennél a pontnál tértünk ki rá. A Pöttyös népszerűsége töretlen, a 

válaszadók közel 60 százaléka fogyasztja.  

A Zott termékek fogyasztásának százalékos megoszlását a 22. ábrán 

láthatjuk. 
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22. ábra A Zott termékeinek fogyasztása a megkérdezettek körében 

(%) n=472 

Látható, hogy nagy népszerűségnek örvend a Jogobella, a válaszadók közel 

50 százaléka fogyasztja e terméket. Viszonylag magas arányt ért el még a 

Szívecske, közel 27 százalékos eredményével a második legismertebb 

terméknek mondható. A MonteDrink volt még ismertebb e márkanéven belül, a 

maga 6,8 százalékával még az eredményesebbek közé sorolható, hiszen a Zott 

egyéb termékei (Primafrutta, Gourmet) nem érik el a 3 százalékot sem.  

A Bonafarm cégcsoporthoz tartozó Sole márkáinak fogyasztási 

gyakoriságának vizsgálatának eredményeit a 23. ábrán láthatjuk.  
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23. ábra A Sole termékek fogyasztása a megkérdezettek körében 

(%) n=472 
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A Sole termékek közül a Flört tudott elérni közel 25 százalékos eredményt, 

a többi vizsgált márkanév mindegyike (Probalance, Oázis, Update, Zorba, 

Classico) 5 százalék alatt végzett. A vizsgálatban részt vett fogyasztók alig 

ismertek fel bármit is ezen nevek közül, ami rávilágít arra a tényre, hogy 

jelenleg rosszul pozícionált márkanevekről van szó, amelyeknek szüksége lenne 

egy átgondolt reklámstratégiára. Ennek segítségével a jelenleginél kiemeltebb 

helyet lennének képesek elfoglalni a fogyasztók tudatában.  

A Mizo esetében egy lényegesen jobban pozícionált márkanévről van szó, a 

fogyasztási megoszlást a 24. ábrán láthatjuk. 
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24. ábra A Mizo termékeinek fogyasztása a megkérdezettek körében 

(%) n=472 

 

Látható, hogy mind a Mizo tejföl, mind a Mizo tej 50 százalék fölötti 

eredmény produkált. Továbbá a Mizo Boci termékeket a válaszadók közel ötöde 

(18,6%) fogyasztja.  

A Mizo biofarm almárka alapvetően biogazdálkodásban tenyésztett 

szarvasmarha-állomány által biztosított UHT tejterméket jelöl, amely a 

biotermékekre érzékeny fogyasztók számára lehet megfelelő választás. Azonban 

a válaszadók mindössze 2,1 százaléka találkozott a termékcsoporttal, ami 

szintén egy átgondolt reklámstratégia kialakításának igényét vetíti előre. 

A következő vizsgált márkánk a Drávatej volt, a termékeinek fogyasztási 

arányait a 25. ábrán olvashatjuk. 
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25. ábra A Drávatej termékeinek fogyasztása a megkérdezettek 

körében (%) n=472 

 

Bár minőségben, összetételben és egészégre gyakorolt pozitív élettani 

hatások tekintetében kiváló termékei a Synbiofir és a Synbioghurt, a rossz 

termékpozicionálásnak köszönhetően jelen vizsgálatban mindkét termék 

fogyasztása mindössze 1,5 százalék körüli. A folyadéktej kategóriában azonban 

a Dráva tej 38,3 százalékos aránynak örvend, ami e termékcsoportban 

kifejezetten magasnak mondható. 
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5.2.2. Az egészséges táplálkozás szerepének fogyasztói megítélése 

A kérdőív következő kérdése az egészséges táplálkozás fontosságát vette 

fókusz alá. A válaszadók kifejezetten megosztottak e kérdésben (26. ábra).  

12,4

17

30,7

25,3

14,6

Nem fontos

Többnyire nem fontos

Átlagosan fontos

Többnyire fontos

Nagyon fontos

 
 

26. ábra Mennyire fontos az Ön számára az egészséges táplálkozás? 

(%) n=472 

 

Nem egészen 15 százalék azoknak az aránya, akik kifejezetten fontosnak 

tartják az egészséges táplálkozást, alig valamivel vannak csak többen azoknál, 

akik azt állítják, hogy ez egyáltalán nem fontos. A válaszadók mintegy negyede 

gondolja úgy, hogy ha nem is mindenekfelett, de többnyire fontos kérdésről van 

szó. Az egészségtudatosság tehát egyelőre nem alapvető fontosságú (átlagérték: 

3,12) a fogyasztók életében. 

Ha ezt a kérdést megvizsgáljuk kereszttábla-elemzéssel a különböző 

háttérváltozók tekintetében, akkor látható, hogy csupán árnyalatnyi eltérés van a 

férfiak és nők véleménye között, holott a predesztinációk alapján inkább a nőket 

sokkal egészségtudatosabbnak gondolnánk. Mindkét csoportban a válaszadók 

közepesen fontosnak ítélik meg az egészséges táplálkozás fontosságát (17. 

táblázat). 
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17. táblázat 

Az egészséges táplálkozás megítélése nemek szerint (n=472) 

 Férfi Nő 

Átlag 3,11 3,13 

 

 

A különböző életkorok tekintetében a 30-39 éves (25,7%), valamint az 50-

59 éves (23,3%) korosztály tartja nagyon fontosnak az egészséges táplálkozást. 

A jelek szerint a 18-29 éves (10,8%) korosztály a legkevésbé érzékeny az 

egészséges táplálkozásra. Elmondható tehát, hogy az egyes életkorokban az 

egészségtudatosság, az egészséges táplálkozás eltérő fontosságú szerepet tölt be. 

Ez az eredmény felhívás lehet a közösségi marketing tevékenységet folytató 

szakmai szervezetek számára, hogy az egészséges táplálkozás fontosságának 

tudatosítását, az erre való nevelést már fiatal korban el kell kezdeni.  

Az egészséges táplálkozás lakóhelyek szerinti megítélését a 18. táblázat 

tartalmazza. 

18. táblázat 

Az egészséges táplálkozás megítélése lakóhelyek szerint (%) n=472 

 Főváros Megyeszékhely Város Község 

Nem fontos 0,0 13,7 11,1 11,7 

Többnyire 

nem fontos 
37,5 17,3 11,1 17,9 

Átlagosan 

fontos 
37,5 26,2 40,3 31,7 

Többnyire 

fontos 
12,5 25,8 22,2 26,9 

Nagyon 

fontos 
12,5 15,7 12,5 11,0 

NT/NV 0,0 1,2 2,7 0,7 

 

Láthatóvá válik, hogy a legtöbb típusú lakóhelyen átlagosan fontosnak 

tartják az egészséges táplálkozást. Leginkább a megyeszékhelyen élők számára 

van jelentősége, és ebben a tekintetben a főváros utolsó helyen végzett. A 

jövőbeni marketingkommunikációs kampányok tervezésénél érdemes hangsúlyt 

fektetni e földrajzi sajátosságokra is.  

A tej és tejtermékek esetében fontos lenne az egészségtudatosság erősítése. 

Ezt akár a helyi termelők is megvalósíthatják a lokális marketingkommunikációs 

tevékenységük során. Esetükben kihasználható a személyes kapcsolat, mert a 

fogyasztó ezt sosem fogja megkapni a multinacionális vállalatoktól. Ebben az 
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esetben a tej és tejtermékek egészségre gyakorolt pozitív hatásaival kapcsolatos 

információk hitelesnek tekinthető forrásból jutnak el hozzájuk. 

5.3. Reklámok általános vizsgálata 

5.3.1. Reklámattitűdök és reklámfogyasztási szokások fogyasztói megítélése 

Személyes megkérdezés kérdőívének eredményei 

A személyes kérdőíves megkérdezés kitért a különböző tejtermék 

reklámokkal kapcsolatos ismeretek, attitűdök vizsgálatára. Spontán felidézés 

gyanánt nyitott kérdésben egy tejtermékmárkát kellett megnevezni, aminek 

emlékeztek a reklámjára. A legtöbben a Danone valamely reklámját tudták 

felidézni, melyet a Tolle, majd a Mizo követett. A megnevezett márkák 

megoszlását a 27. ábra tartalmazza.  

 
27. ábra: Spontán felidézett márkareklámok megoszlása (%) n=472 

 

Nem volt azonban elegendő csupán a márkát megnevezni, a válaszadóknak 

ötfokozatú Likert-skálán kellett jelölniük, a reklám egyes elemei milyen 

mértékben ragadtak meg az emlékezetükben (ahol 1= egyáltalán nem értek 

egyet, 5= teljes mértékben egyetértek). A felkínált válaszlehetőségek a reklám 

legfontosabb elemeire koncentráltak, úgymint szlogen, termék formája, színe, 

szereplők, szöveg, valamint a zene. Ezek a különböző elemek eltérő mértékben 
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ragadtak meg a válaszadók emlékezetében, és korántsem a hagyományos 

értelemben vett (elvárt) hangsúlyoknak megfelelően (19. táblázat).  

19. táblázat 

A reklámelemek valós fontosságának megítélése (n=742) 

Reklámelem Átlag Szórás 
Termék formája 3,88 1,24 
Termék színe 3,81 1,31 
Szlogen 3,22 1,38 
Zene 3,19 1,29 
Szöveg 3,13 1,21 
Szereplők 3,06 1,40 

 

A kapott eredmények alapján láthatjuk, hogy a hazai tejreklámok számos 

esetben egyáltalán nem felelnek meg a mainstream követelményeknek. 

BROCHAND és LENDREVIE (2004) megállapították, ahhoz, hogy valaki 

reklámkultúrára tegyen szert, folyamatosan kell építeni „kreatív kultúráját”. 

Ehhez (és hosszú távon a sikerességhez) folyamatosan meg kell figyelni, mi 

változik a reklám, az információ, a művészetek, a média világában, ismerni és 

értékelni kell az ismert (díjazott) reklámfilmeket, a plakátokat, rádiós 

hirdetéseket. A jelek szerint a hazai tejszektor kreativitása nem éri el a kívánt 

szintet, a kapott eredmény alapján kijelenthető, hogy az alkalmazott 

reklámelemek nem hatékonyak, nem épültek be a fogyasztók emlékezetébe. A 

reklámok szereplői, az esetleges hírességek pusztán a mellékutas meggyőzés 

kategóriájába tartoznak, azaz nem képesek hosszú távú attitűdváltozást 

kialakítani. Az ő szerepük a figyelemfelkeltés, ezért mindenképpen a 

marketingkommunikációs kampányok során a bevezető szakaszban érdemes 

szerepelniük. 

Az online megkérdezés kérdőívének eredményei 

 Az online kérdőív esetében viszonylag kiegyenlített képet mutat a 

válaszadók vélekedése abban a kérdésben, hogy reklámok nélkül unalmasabb 

lenne-e az élet (28. ábra). 
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28. ábra Reklámok nélkül unalmasabb lenne az élet? (%) n=220 

 

Bár alapvetően a reklámokhoz negatív attitűdök társulnak, mégis a 

megkérdezettek 56 százaléka vallja, hogy unalmas lenne nélkülük. Reményeink 

szerint ez az eredmény az elmúlt években a reklámpiacon tapasztalható 

minőségi javulásnak tudható be. Bár a jelek szerint hiányoznának a reklámok, a 

következő kérdésben mégis a válaszadók alig 22 százaléka adott legalább 4-es 

osztályzatot a reklámok kedveltségére. 

A következő kérdés során a megkérdezettek az 5 fokozatú Likert-skálán 

osztályozták a reklámokkal kapcsolatos állításokat (ahol az 1= egyáltalán nem 

értek egyet, 5= teljes mértékben egyetértek). A válaszok megoszlását a 20. táb-

lázat tartalmazza.  
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20. táblázat 

Reklámokkal kapcsolatos állítások megítélése (n=220) 

Reklámokkal kapcsolatos állítások Átlag Szórás 
Vannak unalomig ismert, ismételhető 

reklámok. 
4,45 0,95 

A reklámokat társadalmi célokra is fel lehetne 

használni. 
4,31 0,96 

Kevés a színvonalas reklám. 4,23 0,87 
A jó terméknek is kell a reklám. 4,16 0,90 
Túl előnyösen állítják be a termékeket. 4,15 0,87 
Egyáltalán nincs szükség ennyi reklámra. 4,00 1,10 
A jó reklámokat szívesen megnézem többször 

is. 
3,77 1,25 

A hirdetések zavarnak. 3,68 1,12 
A reklám megnöveli a termékek árát. 3,67 1,05 
Aki reklámoz, több terméket tud eladni, így 

olcsóbban tud értékesíteni. 
3,26 0,94 

Nem befolyásolják a vásárlási döntéseimet. 2,97 1,08 
Egy jó reklám hatására vásárolok is a 

termékből. 
2,82 1,09 

Kedvelem a reklámokat. 2,74 1,06 
A reklámok célja becsapni az embereket. 2,48 0,94 
A reklámozók pontosan tudják, mennyi 

reklámra van szükségük. 
2,33 1,23 

Nem tudom kivonni magam a hatásuk alól. 2,31 1,13 
A reklámok objektívek. 2,13 0,96 
Ha jó a reklám, jó a termék is. 1,92 0,90 

 

A legnagyobb átlagértéket az unalomig ismert reklámok érték el (4,45). A 

legalacsonyabb szórásérték (σ=0,87) a kevés a színvonalas reklám (4,27), vala-

mint a túl előnyösen állítják be a terméket (4,15) állítások esetében volt megfi-

gyelhető, azaz a megkérdezettek véleménye ezek esetében a legegységesebb. A 

válaszadók közel 56 százaléka szerint a reklámokat fel lehetne használni társa-

dalmi célokra is. Viszonylag sokan értenek egyet azon állításokkal is, miszerint 

egyáltalán nincs szükség ennyi reklámra, és a jelenlegi kínálatban kevés a szín-

vonalas reklám. A válaszadók legkevésbé azon állításokkal értenek egyet, mi-

szerint ha jó a reklám, jó a termék is, illetve hogy a reklámok objektívek. Nehe-

zen megítélhető állítás volt a „reklámozók pontosan tudják, mennyi reklámra 

van szükség”. A kérdőívet kitöltők egyharmada nem is ért egyet ezzel, bár meg 

kell jegyezni, ezen állítás megítéléséhez nagyon keveseknek áll rendelkezésére 

objektív adat. Az arányok kialakulásának hátterében feltehetően a különböző 
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reklámok gyakorisága, sokszori ismétlése, és az ebből levont következtetés áll. 

A megkérdezettek nagyon kis mértékben értenek csak egyet azzal az állítással 

(1,92), hogy ha jó a reklám, akkor jó a termék is. Az átlagértékekből kitűnik, 

hogy a válaszadók a reklámokat nem tartják objektívnek (2,13), és állításuk sze-

rint többnyire nincsenek rájuk hatással (2,31). 

A következő kérdéssel vizsgáltuk a tej és tejtermékek online megjelenését. 

A válaszadók többsége, 58 százalékuk már találkozott online formában valami-

lyen tej vagy tejtermék reklámmal (29. ábra). Az online felület a hirdetések 

számos megjelenési formáját biztosítja, többek között ennek is köszönheti egyre 

növekvő népszerűségét a hirdetők körében. 

 
29. ábra Találkozott már tej, illetve tejtermékreklámmal az interneten? 

(n=220) 

 

A következő kérdés az egyes online hirdetési formák ismertségét vizsgálta. 

A válaszadók a 21. táblázatban feltüntetett megjelenési formák közül jelölhették 

be, hogy melyikkel találkoztak. A keresőkben megjelenő hirdetés volt a 

legismertebb, ezt követték a felugró hirdetések, valamint a banner. 
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21. táblázat 

Tej és tejtermék reklámok online megjelenési formáinak ismertsége (n=220) 

Online hirdetési forma Átlag Szórás 
Keresőkben megjelenő hirdetés 1,92 0,27 
Egyéb 1,90 0,31 
Felugró hirdetés 1,83 0,37 
Banner 1,78 0,42 
Cikkek után megjelenő tartalmi 

hirdetés 
1,69 0,47 

Nem találkoztam ilyen reklámmal 1,58 0,49 

 

A kapott átlagértékekből kitűnik, hogy a tej és tejtermékek online reklámjai 

viszonylag alacsony ismertségi fokkal bírnak. Ez a terület jobbára kiaknázatlan a 

gyártók és forgalmazók részéről. A közeljövőben mindenképpen fokozottabb 

figyelmet kell fordítaniuk a hazai kis- és középvállalkozásoknak a 

marketingkommunikáció e válfajára. 

Arra a kérdésre, hogy tolakodónak érzik-e az internetes reklámokat, a 

válaszadók 69,2 százaléka válaszolt igennel, sőt, 92,3 százalékuk alapvetően le 

is tiltja a felugró reklámokat. A felhasználók örömére ezt a lehetőséget ma már 

minden böngésző alapértelmezésben felkínálja. Éppen ezért a hirdetőknek nem 

ebben az irányban kell gondolkodniuk, a költségvetés ésszerűbb felhasználására 

kell törekedni, amelynek egyik eszköze lehet a gerillamarketing eszköztárának 

bevetése. 

5.3.2. Tej és tejtermékreklámok elemeinek vizsgálata  

5.3.2.1. A személyes megkérdezés eredményei 

A reklám alapvető funkcióival, összetevőivel kapcsolatban számos 

visszajelzést adtak a személyes kérdőíves megkérdezés alanyai. Eszerint az 

ideális tejreklámban fontos a tej szerepeltetése (52,2%), informatív (50,7%), 

egyszerre szólítja meg az összes korosztályt (49,3%), az unalmas sablonok 

helyett színes és mozgalmas (45,1%), számos egészségvédelemmel kapcsolatos 

információt tartalmaz (40,2%). Ezen kívül az ideális reklám rövid (29,4%), 

valamilyen sláger zene szól benne (23,8%), illetve modern stílust képvisel 

(15,5%). Az egyes állítások átlagértékeit a 22. táblázatban tüntettük fel.  
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22. táblázat 

Tej és tejterméket bemutató reklámokkal kapcsolatos állítások fogyasztói 

megítélése (n=220) 

Reklámokkal kapcsolatos állítások Átlag Szórás 
Minél több információt tartalmazzon a termékről. 4,20 1,05 
Színes, mozgalmas legyen. 4,12 1,04 
Minden korosztálynak szóljon. 4,06 1,18 
Szerepeljen benne a tej. 4,04 1,25 
Informáljon a termék egészségvédő funkciójáról. 3,97 1,10 
Minél rövidebb legyen. 3,60 1,16 
Az aláfestő zene sláger legyen. 3,39 1,32 
A szövege modern stílusú, fiatalos, szlenges legyen. 3,21 1,21 
Legyen szokatlan a megvalósítás, a környezet, vagy a 

szereplő. 
3,01 1,20 

Képi világa animációt, számítógépes elemeket 

tartalmazzon. 
2,59 1,16 

A terméket bemutató személy közismert, közéleti 

személyiség legyen. 
2,48 1,21 

 

Az állításokat kereszttáblás elemzés segítségével összevetettük az egyes 

háttérváltozókkal. A nemek tekintetében szignifikáns eredményt (p=0,001) a 

„Minél több információt tartalmazzon a termékről”, valamint a „Színes és 

mozgalmas legyen” (p=0,002) állítások esetében sikerült kapnunk. Eszerint a 

férfiak 47,5 százaléka, míg a nők 53,1 százaléka tartja kifejezetten fontosnak, 

hogy az adott reklám a lehető legtöbb információt nyújtsa a reklámozott 

termékről. A színes és mozgalmas megjelenítést a férfiak 30,1 százaléka tartja 

nagyon lényegesnek, míg ez az arány a nők esetében 49,9 százalék. Látható 

tehát, hogy a harsányabb kivitelezéssel csupán a férfiak harmadának, míg a nők 

felének érdeklődését lehet kiváltani. Így az ilyen típusú reklámokat elsősorban 

olyan termékek esetében javasoljuk, amelynek elsősorban nőkből álló 

célcsoportjai vannak.  

A különböző korcsoportba tartozók eltérő módon viszonyulnak a 

tejtermékreklámok egyes tényezőihez. A tej általános megjelenítése rendre 50 

százalék körüli eredményt ért el mindegyik korcsoport esetében: a két 

szélsőértéket tekintve az 50-59 éves korosztály 60 százaléka, míg a 40-49 

évesek 47,4 százaléka szerint nagyon fontos magának a tejnek a szerepeltetése 

(p=0,006). Minden korcsoport esetében a válaszadók közel háromnegyede 

egyetért azzal, hogy egy reklám akkor jó, ha minden korosztálynak szól 

(p=0,000), vagyis valamilyen közérdekű, mindenki számára érthető és 

elfogadható tartalmi és formai megvalósítással bír. A reklámok hosszát tekintve 
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a megoszlás kifejezetten szórványos, az egyes korcsoportok átlag egyharmada 

tekinti nagyon lényeges szempontnak, hogy egy reklám minél rövidebb legyen. 

A vizsgálatok eredményeiből kitűnik, hogy a reklámok megfelelő 

információtartalmát minden korosztály kiemelten fontosnak tartja. A többnyire, 

illetve a nagyon lényeges kategóriákat összesítve elmondható, hogy még a 

legkevésbé érdekelt 40-49 éves korcsoport is 73,7 százalékban érdeklődést 

mutat. A 60 év felettieknél ugyanez az arány már 86,6 százalék. A jó reklám 

tehát informatív, kellő tájékoztatást nyújt az adott termék előnyeiről, egészségre 

gyakorolt pozitív hatásairól. 

Egyik korcsoport sem szereti az unalmas reklámokat; a dinamikus, 

mozgalmas, színes reklámok jobban megragadják a figyelmüket, a pozitív 

attitűd inkább ezekhez társul. A 40-49 évesek 60,5 százaléka, a 60 évnél 

idősebbek 80 százaléka érzi fontosnak a mozgalmasságot a reklámokban. 

A zene megítélése a reklámokban nem könnyű feladat. Kifejezetten erős 

hatással bír az emóciókra, ezért a hirdetők többnyire igyekeznek kellő hangsúlyt 

fektetni erre az elemre. Azonban a tej és tejtermékek esetében, melyek a lehető 

legszélesebb kört tekintik potenciális célcsoportnak, a megfelelő zene 

kiválasztása nem könnyű feladat. Alapvetően más preferenciákkal rendelkezik a 

18-29 éves, illetve a 60 évnél idősebb korosztály. Ez a preferencia-eltérés a 

konkrét differenciálást, az egyes reklámokhoz alkalmazandó zene kiválasztását 

erősen megnehezíti. A befektetett idő és energia azonban megtérül, hiszen 

általánosságban mindegyik korosztály fontosnak érzi a reklámhoz illeszkedő 

zene meglétét. Eltérőek a vélemények a slágerzenékről, a korcsoportok átlag 

fele érzi lényegesnek egy aktuális sláger zene megjelenését a tej és 

tejtermékreklámokban. 

Az egyik legkevésbé fontos szempont talán a szokatlan megvalósítás az 

egyes korcsoportok számára, átlagosan mindössze egyharmaduk tekinti lényeges 

elemnek a formabontó megoldásokat. 

A válaszadók nem igénylik a közéleti személyiség megjelenítését sem, a 18-

29 évesek mindössze 6,7 százaléka tartja lényegesnek ezt az elemet. De még a 

leginkább érdekelt 40-49 évesek aránya sem éri el a 8 százalékot. Számos 

multinacionális vállalat azonban rendületlenül hisz a hírességek 

szerepeltetésében, és költ hatalmas összegeket szerződtetésükre. Ez egy óriási 

ipar, a sport, a filmipar jelentős része a szponzorálásra, termékelhelyezésekre 

épül, melyeknek hatékonyságát pontosan mérni nem lehetséges, csupán 

áttételesen a fogyasztási mutatók növekedése vagy csökkenése alapján becsült 

értékekkel lehet számolni. A reklámozási kultúra jelenlegi főáramlata tehát 

megköveteli a hírességek szerepeltetését, széles körben alkalmazott dogmaként 
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uralkodik világszerte. Azonban senki nem vizsgálta egy új, hírességre alapozó 

reklámkampány környezetét: a konkurencia aktivitását, a gazdasági 

folyamatokat, a piaci szegmentum aktuális történéseit, melyek összessége 

befolyásolja egy kampány sikerességét. A jelek szerint önmagában egy sztár 

szerepeltetése még nem hozza meg a kívánt eredményt, nem vált ki kedvező 

irányú attitűd-változást. 

A reklámok világa is különböző korszakokra osztható, minden egyes 

„történelmi” korban másra helyeződik a hangsúly. A mai értelemben vett 

modernitás a fiatalabb, jobbára fogékonyabb korosztály (18-39 év) számára 

lényeges szempont, míg az idősebb korosztály (60 év felett) számára lényegesen 

alacsonyabb fontossággal bír. 

A technikai környezet változásával, folyamatos fejlődésével rendre újabb 

lehetőségek nyíltak meg a reklámok előtt is. A 21. században már 

természetesnek számít az animációk használata bizonyos reklámfilmekben 

(ahogy az a kvalitatív elemzéssel kapcsolatos fejezetben is felmerült). A jelek 

szerint azonban a tej és tejtermékek szegmensében nincs kiemelt szerepe ennek 

az elemnek: a 18-29 évesek 23,9 százaléka, míg a 40-49 éveseknek mindössze 

15,8 százaléka tartja kifejezetten fontosnak. 

Az információ, ezen belül pedig az egészségvédő hatásokkal kapcsolatos 

információ kiemelt szerepet tölt be az egyes korcsoportok életében. Még a 

fiatalabb korosztály (18-29 évesek) 64,4 százaléka számára is kifejezetten fontos 

tényezőként jelenik meg, nem is beszélve az idősebb, 50-59 éves korosztályt, 

ahol ugyanez az arány már 83,3 százalék. OGILVY (2006) technikája, miszerint 

akár újságcikk méretű szöveges reklámok is hatékonyak, megerősítést látszik 

nyerni. 

5.3.2.2. Az online megkérdezés eredményei 

Az online megkérdezés esetében ugyanazokat a tej és tejtermékekkel 

kapcsolatos általános állításokat alkalmaztuk, mint a személyes megkérdezés 

esetében. Szintén egy ötfokozatú Likert-skálán kellett értékelniük a 

válaszadóknak (1: egyáltalán nem értek egyet; 5: teljes mértékben egyetértek). A 

válaszok megoszlását a 23. táblázatban láthatjuk.  
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23. táblázat 

Tej és tejtermékek reklámjaival kapcsolatos állítások megítélése (n=220) 

Állítás Átlag Szórás 
Informáljon a termék egészségvédő funkciójáról. 4,29 0,95 
Fontos, hogy szerepeljen benne a tej. 4,19 1,11 
Legyen színes, mozgalmas. 4,11 0,85 
Minden korosztálynak szóljon. 4,09 1,01 
Fontos, hogy minél több információt tartalmazzon a 

termékről. 
4,05 0,99 

Fontos, hogy minél rövidebb legyen. 3,66 0,95 
Legyen szokatlan a megvalósítás, a környezet, vagy a 

szereplő. 
3,63 1,10 

Az aláfestő zene sláger legyen. 3,08 1,13 
A szövege modern stílusú, fiatalos, esetleg szlenges 

legyen. 
3,00 1,01 

Ha több lenne a tej és tejtermék reklám, akkor többet 

fogyasztanék ezekből a termékekből. 
2,85 1,52 

Képi világa animációt, számítógépes elemeket 

tartalmazzon. 
2,75 1,02 

A terméket bemutató személy közismert, közéleti 

személyiség legyen. 
2,50 1,13 

 

A legerősebb egyetértés a tej szerepeltetésének fontossága, valamint az 

egészségvédő funkcióról való információnyújtás esetében volt. Látható tehát, 

hogy a tej és tejtermékek esetében a fogyasztók számára továbbra is az 

egészségesség az egyik fő ismérv. Ugyanígy, a legtöbben egyetértettek azzal is, 

hogy egy ilyen jellegű reklám a lehető legszélesebb célcsoporthoz szóljon, 

tudjon elérni minden korosztályt. Erősebb egyetértés volt tapasztalható a 

színesség, mozgalmasság iránti igény, valamint a részletes információk iránti 

igény esetében is. 

A válaszadók nem értenek egyet azon állítással, miszerint a terméket 

bemutató személynek ismertnek, közéleti személyiségnek kellene lennie. 

Feltehetően az addig hitelesnek tekintett személyek egy ilyen közegben 

elveszítik megbízhatóságukat. A másik, markáns ellenkezést kiváltó állítás a „ha 

több lenne a tej és tejtermék reklám, többet is fogyasztanék a termékből”. Sajnos 

az eladási mutatók, a piaci részesedés és a különböző méretű vállalatok eltérő 

médiavásárlási tendenciái épp ezen állítás ellenkezőjét bizonyítják: azok a 

cégek, amelyek nagyobb reklámidőt, több felületet tudnak felvásárolni, nagyobb 

helyet foglalnak el a fogyasztók tudatában, a fogyasztók hamarabb felismerik 

őket. Ezen állítást a fókuszcsoportos vizsgálat igazolja. 
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A megkérdezettek legerősebb bizonytalansága, azaz legmagasabb „egyet is 

értek, meg nem is” érték az „aláfestő zene sláger legyen” állítás esetében volt. 

Bár a zene maga számos esetben kiemelt jelentőséggel, emocionális töltettel 

rendelkezik, a slágerzenék mégsem tudtak nagyobb mértékű egyetértést 

kiváltani. A modern, fiatalos szöveg, valamint a számítógépes animációk szintén 

hasonló elbírálás alá estek.  

5.3.2.3. Az egyes reklámelemek szerepének vizsgálata 

Maga a reklám számos elemből áll, melyekhez a vásárlók különböző 

racionális és emocionális alapokon nyugvó attitűdöket társítanak. Az online 

megkérdezés során az audiovizuális reklámok különböző elemeit 

fontosságuknak megfelelően kellett rangsorolniuk a válaszadóknak (ahol 1: 

egyáltalán nem értek egyet; 5: teljes mértékben egyetértek) (24. táblázat). 

 

24. táblázat 

Egy audiovizuális reklám eleminek fontossága; n=220 

Reklám elemek Átlag Szórás 

Reklám szövege 4,17 0,91 

Szlogen 4,10 0,88 

Reklám zenéje 3,79 1,06 

Termék csomagolása 3,57 0,90 

Termék színe 3,08 1,13 

A reklám szereplői 2,99 1,17 

Termék formája 2,94 1,01 

 

 

 A leghatározottabban a reklám szövege esetében vélekedtek pozitívan, 

közel 41 százalékuk tartotta a legfontosabb elemnek. A skála másik végén a 

termék formája foglal helyet, melynek kevés gyakorlati jelentőséget 

tulajdonítottak a válaszadók a reklámok szempontjából. A reklámok szereplői 

sem értek el magas értéket, sőt, ennek az elemnek az esetében volt a 

legmagasabb, közel 15 százalékos a legkevésbé fontos válaszkategória aránya. 

Összességében megállapítható tehát, hogy a reklámok esetében továbbra is 

az információátadás áll a fogyasztók figyelmének középpontjában, minden 

emocionális tartalmi elem csak ezután következik. Ez a megállapítás 

összhangban van az előző kérdésben kapott eredményekkel. 

5.3.2.4. A tejszív logó megítélése 

A Tej Terméktanács, valamint az Agrármarketing Centrum (AMC) egyik 

sikeresnek titulált kampánya a tejszív logó bevezetése volt. A tejágazati 
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védjegyként definiált emblémát 2007 szeptemberében jegyezték be, de a Tej 

Terméktanács 2003 óta használja. A havasi:live ügynökség által tervezett logó 

bevezetésének célja a hazai minőségi termék jelölésén túl a fogyasztók 

figyelmének felhívása az egészséges táplálkozásra, és ezáltal a hazai tej és 

tejtermékek fogyasztásának növelése. A jelölés a fogyasztó számára garanciát 

ad, hogy a termék kiváló minőségű hazai alapanyagból készült, az 

élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelel, és ellenőrzött körülmények között, 

a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelően gyártották (PAPP, 2008). 

A Tej Terméktanács 2009 november-decemberi tagi tájékoztatójának adatai 

alapján 25 terméken szerepel a logó, illetve további 15 termék grafikai 

módosítását tervezték.  

A pozitívumok közt szerepel továbbá, hogy a védjegy alkalmazása a 

megkülönböztethetőségen és a figyelemfelkeltésen túl kereskedelmi 

szempontból is előnyös, miután az ezzel ellátott termékek egységes, közösségi 

marketingeszközökkel reklámozhatók.  

Mégis, a sikeresség legalábbis megkérdőjelezhető a 30. ábra adatait 

figyelembe véve, amelynek alapján megállapítható, hogy a válaszadók 53 

százaléka egyáltalán nem találkozott a fent nevezett emblémával. A tejszív 

leginkább a televízióból ismeretes, a megkérdezettek 35 százaléka látta már 

valamelyik csatornán. Ennél a kérdésnél több válasz bejelölése is lehetséges 

volt, így a különböző médiumok esetében kapott százalékos értékek összesítése 

értelemszerűen meghaladja a 100 százalékot.  
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Összegezve, kutatásunkban a tejszív logó ismertsége alacsony volt, így 

megkérdőjelezhető, hogy beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket. Az alacsony 

média-megjelenésének köszönhetően szórványos ismertséget tudhat magáénak, 

így összességében nem, vagy csak kifejezetten alacsony mértékben járult hozzá 

a fogyasztói tudatosság alakításához. 

5.3.2.5. A tej és tejtermék reklámfilmek kedveltsége 

Az online kérdőíves megkérdezés harmadik blokkja a kvalitatív vizsgálatok 

alapjául szolgáló reklámfilmek kvantitatív eszközökkel történő kiválasztását 

szolgálta. A reprezentatív felmérés árnyaltabb képet ad a nevezett reklámok 

fogyasztói megítéléséről, mely a jövőbeli reklámtervezések célcsoport-orientált 

gyakorlati megvalósításához nyújt megfelelő alapokat.  

A vizsgálat során a kérdőívben megtalálható linkek felhasználásával hat 

különböző tej és tejtermék reklámot tekinthettek meg a válaszadók. Az egyes 

reklámokat kedveltségük szerint egy ötfokozatú skálán értékelhették a 

megkérdezettek, ahol az 1 – egyáltalán nem értek egyet és az 5 – teljes 

mértékben egyetértek kategóriát jelentette. A 25. táblázatban a kapott 

eredmények főbb statisztikai jellemzőit tüntettük fel. 

 

25. táblázat 

A vizsgált reklámok kedveltsége (n=220) 

Reklámfilm Átlag Szórás 

Természetes, akár a gondoskodás! 3,97 1,04 

Got milk! 3,90 1,20 

Hamisítatlan hazai ízek! 3,56 1,23 

Kérsz a bajnokok italából? 3,48 1,13 

Istenien krémes! 3,43 1,19 

Nem lehet megunni! 3,33 1,23 

 

A Hamisítatlan hazai ízek! (Mizo) reklám testesíti meg leginkább a 

termelőtől az asztalig gondolatmenetet, mely a magyarságtudatot hívta elő a 

legtöbbször. Az Istenien krémes! (Danone görög joghurt) jelenleg is futó 

reklám, aktualitása miatt került be a vizsgálandó reklámfilmek közé, valamint 

szükség volt egy másfajta tejterméket bemutató reklámra is. A Természetes, 

akár a gondoskodás! (Milli) reklám az erőteljes zenei orientációja miatt került 

kiválasztásra, ebben az esetben egy felerősített reklámelem hatásának vizsgálata 

került fókuszba. A vizsgált reklámok legfontosabb jellemzőit a 26. táblázat 

tartalmazza. 
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26. táblázat 

A vizsgált reklámfilmek főbb adatai 

Szlogen Dátum Gyártó/Hirdető 
Hamisítatlan hazai ízek! 2008 Sole-Mizo 
Nem lehet megunni 1976 Sas István 
Drink milk! 2005 Milk Board of Canada 
Természetes, akár a 

gondoskodás! 
2007 Milli 

Istenien krémes! 2011 Danone 
Kérsz a bajnokok italából? 2009 Tej Terméktanács 

 

 

A reklámfilmek mindegyike 3,00 feletti átlagértéket ért el. A sorrend 

alapján elmondhatjuk, hogy a zene bírt a legerősebb befolyásoló hatással, 

továbbá magas átlagértékkel bír a humoros animáció is. A legrégebbi 

reklámfilm (Nem lehet megunni, 1970-es évek) kivitelezése értelemszerűen nem 

felel meg a mai kor követelményeinek, ezért a sorrend végére szorult. 

1. Természetes, akár a gondoskodás 

A Milli reklámfilmje az erőteljes zenei hatás miatt került bele a vizsgált 

reklámok körébe. Mint azt az elért átlageredmény (3,97) is mutatja, a 

válaszadók kifejezetten kedvelték. Pozitív tulajdonságai közt szerepelt 

elsősorban a zene, az egyediség, a figyelemfelkeltő hatás, valamint a szereplők. 

Mindezek ellenére csak a válaszadók 17 százaléka tartja hitelesnek. A 

pozitívumok ellenére szignifikáns kapcsolat csak az életkorral mutatható ki 

(p=0,004), ez alapján leginkább a 45-54 éves korosztály kedvelte. 

2. Got milk! 

Az egyik leginkább kedvelt, elfogadott reklám a vizsgáltak közül. 

Figyelemfelkeltőnek és egyedinek tartották, kiemelték az érthető üzenetet, a 

humort, valamint a találó figurákat. Szignifikáns összefüggés mutatkozott a 

jövedelem (p=0,010), a nemek (p=0,002), valamint az életkor (p=0,000) 

tekintetében. Eszerint a 15-24 éves, önálló jövedelemmel nem rendelkező 

férfiak kedvelték elsősorban a reklámot. 

3. Hamisítatlan hazai ízek 

A Sole-Mizo „Hamisítatlan hazai ízek!” reklámfilmje a válaszadók (n=196) 

26,6 százalékának tetszett, ami közepes teljesítménynek mondható.  Mindössze 

42 százalékuk tartja figyelemfelkeltőnek, 46,5 százalékuk pedig hitelesnek. 

Azonban pozitívum volt a humor, a zene, valamint az érthető reklámüzenet. A 

férfiak harmada, a nők ötöde kedvelte ezt a reklámot. Az iskolai végzettség 
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alapján a szakközépiskolai, valamint érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 

kedvelték. Szoros szignifikáns összefüggést találtunk a végzettség (p=0,000), az 

életkor (p=0,000), a jövedelem (p=0,002), valamint a lakóhely (p=0,005), 

esetében. Ennek megfelelően a 15-24 éves, szakközépiskolai végzettségű, önálló 

jövedelemmel nem rendelkező, községekben élők kedvelték a reklámot. 

4. Kérsz a bajnokok italából? 

A válaszadók nem tudtak azonosulni ezzel a reklámmal. Pozitívumként az 

érthető üzenetet, a humort, valamint az egyediséget emelték ki, míg a 

negatívumként lehet említeni, hogy nem tartották hitelesnek, a zene sem nyerte 

el tetszésüket, és a reklám általános szín- és formavilágát sem kedvelték. 

Szignifikáns összefüggést találtunk a jövedelem (p=0,023), a lakóhely 

(p=0,001), valamint az életkor tekintetében (p=0,001). Ennek megfelelően a 

faluban/községben élő, 45-54 év közötti, 65-100 ezer Ft közötti jövedelemmel 

rendelkező válaszadók kedvelték a reklámot.  

5. Istenien krémes 

A Danone görög joghurt reklámja esetében pozitívumként lehet kiemelni az 

egyediséget, az érthető üzenetet, a jól megválasztott szereplőket, valamint a 

hirdető és a hirdetés közti szoros, kifejező viszonyt. Szignifikáns kapcsolat volt 

mérhető a lakóhely (p=0,011) és az életkor (p=0,016) esetében, így 

elmondhatjuk, hogy a reklámot leginkább a faluban/községben élő 15-24 évesek 

kedvelték. 

6. Nem lehet megunni 

Szignifikáns összefüggést találtunk a nem (p=0,030), a lakóhely (p=0,005), 

valamint az életkor (p=0,000) tekintetében. Eszerint a reklám elsősorban a 

községekben élő, 60 év feletti férfiak számára volt élvezetes. A megkérdezettek 

kiemelték a zene iránti nemtetszésüket, valamint hogy a reklám nem fejezi ki 

kellőképpen a hirdetőt. 

Ezek az eredmények árnyaltabb képet adtak a vizsgált reklámokról, és 

rávilágítottak a hatékony, illetve kevésbé vagy egyáltalán nem hatékony 

tényezőkre, melyeket további vizsgálatoknak vetettünk alá a kvalitatív elemzés 

során. 

  



91 

 

5.4. Reklámok kvalitatív vizsgálata fókuszcsoportos módszerrel 

5.4.1. A kognitív válaszelemzés módszerének alkalmazása 

Magyarországon kevés sikeres tej illetve tejtermék kampánnyal lehet 

találkozni. A multinacionális vállalatok ad-force tevékenységével a hazai kis- és 

középvállalatok nem tudják felvenni a versenyt. A háttérben nem csupán a 

marketingre fordítható költségvetések közti óriási különbség húzódik meg, 

hanem az alapvető reklámozási ismeretek hiánya is (BERKE és MOLNÁR, 

2006). A 2008-as gazdasági világválság a mai napig érezteti hatásait (SOROS, 

2009), ezért a KKV-k nem engedhetik meg maguknak az elhibázott 

reklámüzeneteket, a felelőtlenül összeállított médiamixet. Ráadásul a tej és 

tejtermékek fogyasztás növelésének társadalmi felelősségi vetülete sem 

elhanyagolható, ezért ezek sikeressége a magyar társadalom egészére 

vonatkoztatható közös érdek. 

A reklámok helyzetével kapcsolatban SAS (2004) általánosságban 

megállapítja, hogy a célközönségre szabott high-tech reklámtechnikák ugyan 

hozzájárultak a magyar reklámok jelenlegi fejlettségi szintjéhez, ugyanakkor 

sablonos, „unalmas” reklámokat eredményeztek, vesztettek eredetiségükből. 

Meggyőző készségük is romlik, a főutas meggyőzés helyett előszeretettel 

alkalmazzák a mellékutas technikákat. A kognitív válaszelemzés metodikája épp 

abban segít a reklámok elemzésekor, hogy különbséget tudjunk tenni a hatékony 

(főutas) és a kevésbé hatékony, rövid ideig tartó attitűdváltozásokat kiváltó 

mellékutas reklámkampányok között.  

Az Anyag és módszer fejezetben kifejtett kognitív válaszelemzés módszer 

alkalmazásával megállapítható, hogy egy reklám meggyőző, illetve elutasított 

kategóriába tartozhat (31. ábra).  
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31. ábra Egy reklám meggyőzési képessége a beérkezett válaszok 

alapján  

Forrás: FALUS, 2004 alapján saját munka 

 

A vizsgálat során elvégzett asszociációs feladat szerepe kettős: egyrészt 

hozzásegíti a vizsgálatban résztvevőket a hangulat oldottabbá válásához, illetve 

segít a témára való fókuszálásban. Az asszociációs játék során 18, tej és 

tejtermékekkel, valamint az egészséggel kapcsolatos kifejezéssel kapcsolatban 

kellett a csoporttagoknak lejegyezniük a legelső asszociációjukat, majd be 

kellett sorolniuk ezen asszociációt pozitív, negatív, avagy semleges kategóriába.  

A legmagasabb pozitív értéket a zenével kapcsolatos asszociációk váltották 

ki, többek között az utazás, hangjegy, siker, kikapcsolódás, rádió, kotta, vidám, 

tánc, élet szavak szerepeltek. Hasonlóan magas pozitív értéket képviseltek a 

tejtermék szó asszociációi (fehér, tej, kell, sajt, anya, finom, boci, hideg), tehát a 

vizsgálat alapján megállapítható, hogy a tej és tejtermékekhez alapvetően 

pozitív attitűd társul. A legtöbb negatív asszociáció a kóla (pénz, szuvas fog, 

buborék, fogcsikarás, Pepsi, Coca-cola, kocsma), valamint az emésztés 

(gyomor, bél, sav, hasfájás, széklet) szavakhoz társult. 

A párosításos feladat során nyolc különböző gyártó nevét és szlogenjét 

kellett összepárosítani. Az eredmények alapján elmondható, hogy a 

fogyasztókban kifejezetten rosszul rögzültek a vizsgált szlogenek: a 4 

fókuszcsoport közül csupán egy teljesítette hibátlanul ezt a feladatot. A 27. 
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táblázatban a sikeres párosítások számát láthatjuk, vagyis hogy a 4 

fókuszcsoport a szlogeneket összesen hány alkalommal társította sikeresen a 

tényleges gyártóval. 

27. táblázat 

A szlogenek és gyártók sikeres párosításainak száma 

Szlogen Gyártó Sikeres párosítások 

száma 
A világ finomabb tőle! Tolle 4 
Magyar termék, magyar alapanyagból! Drávatej 2 
Mindennapi egészség az egész családnak! Milli Life+ 2 
Hamisítatlan hazai ízek! Sole-Mizo 2 
Együtt a család! Montice 2 
Természetes, akár a gondoskodás! Milli 1 
Most élsz! Sole 1 
Természetesen! Egri tej 1 

 

A vizsgálat ezen eredménye alapján a legsikeresebbnek a Tolle „A világ 

finomabb tőle!” szlogen bizonyult, mindegyik csoport sikeresen ismerte fel. A 

többi szlogen esetében azonban érzékelhető bizonytalanság alakult ki, a 

csoporttagok nehezen egyeztek meg, és a végső párosítások kialakítása is sok 

időt emésztett fel. A kapott eredmény alapján tehát kijelenthető, hogy a vizsgált 

szlogenek (a Tolle kivételével) egyáltalán nem hatékonyak: a vizsgálatban 

résztvevők nehezen, vagy egyáltalán nem tudják őket a megfelelő gyártóhoz 

kötni. 

A további feladatok közt szerepelt a reklámelemek fontossági sorrendjének 

megállapítása, valamint kreatív képalkotás is. A sorrend tekintetében öt 

különböző reklámelemet kellett közösen sorrendbe állítani fontosságuk szerint, 

ezek az elemek pedig a zene, a szlogen, a termék formája, a termék színe, a 

reklám szövege, valamint a reklám szereplői voltak. A csoportok a kapott 

utasítást aszerint értelmezték, hogy ezen elemek közül melyik gyakorol rájuk a 

legnagyobb hatást. A feladat érdekessége volt, hogy a csoportok viszonylag 

gyorsan, különösebb vita kialakulása nélkül jutottak végeredményre. Ennek 

megfelelően a sorrend elejére a szlogen, illetve a zene került, amiket általában a 

szöveg követett. Ennek alapján kijelenthető, hogy e három elem szerepe a 

legkiemelkedőbb, a reklámok tervezésénél érdemes ezekre a legnagyobb 

hangsúlyt fektetni. 

A kreatív alkotó feladat során a rendelkezésre álló negyven kép közül 

válogatva kellett egy plakátot készíteni, szintén csoportmunkával. Az elkészült 

alkotások közt többségében a tej szerepelt központi motívumként, melyet a 
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szlogen elhelyezése egészített ki. A tejhez kapcsolódó berögzült motívumok 

(pöttyös bögre, mosolygó kisgyermek, tejbajusz) e plakátokon is visszatérő 

elemként szerepeltek. 

A fókuszcsoportos vizsgálat következő feladata a kampányfelismerés volt, 

melyet három lépésben bonyolítottunk le. Az első lépés a spontán felidézés volt, 

melynek során a csoporttagoknak fel kellett idézni, milyen tej és tejtermék 

kampányokkal találkoztak, és melyik médiumban. A csoportok tagjai 

legtöbbször a Danone (Activia), Tolle, Mizo, Sole reklámjait említették. 

Elsősorban televíziós reklámok kerültek szóba, mivel a feladat során külön 

kellett említeni az egyes médiumokban fellelhető reklámokat. Az említések 

számát tekintve a televíziót követte az internet, majd a rádió. A nyomtatott 

sajtóban megjelenő reklámok közül csak elvétve tudtak bármit is említeni, ezen 

a felületen egyedül a Danone volt ismerős a vizsgálatban résztvevőknek. Ez a 

feladat rámutat az egyes médiumok hatékonyságára: a vizsgálatból kitűnik, hogy 

a televízió továbbra is őrzi vezető szerepét. 

A kampányfelismerés második lépése a képekkel támogatott felismerés volt. 

Ennek során a kvantitatív vizsgálatban is szerepelt hat reklámfilmből származó 

screenshotokat (a lejátszott videóból származó pillanatfelvételeket) láttak a 

fókuszcsoport tagjai. A screenshotokon az adott reklám legfontosabb szereplői 

voltak láthatóak, így a táncoló boci (Nem lehet megunni), az ősember (Drink 

milk!), a focizó tehén (Kérsz a bajnokok italából?), a hintázó istennő (Istenien 

krémes!), a dobozban ücsörgő „parasztbácsi” (Hamisítatlan hazai ízek), 

valamint a gondoskodó apafigura (Természetes, akár a gondoskodás). A 

jellegzetes díszlet miatt a Danone görög joghurtot ismerték fel a legtöbben, 

illetve mindössze 5 résztvevő a Mizo „Hamisítatlan hazai ízek” reklámját 

azonosította. A többi reklám figurái közül egyik sem volt ismerős a csoportok 

tagjainak, ami az alacsony szintű kognitív feldolgozásra utal. 

Végül a kampányfelismerés harmadik lépéseként a hat tej és tejtermék 

reklám videót teljes terjedelmében megtekinthették a vizsgálat résztvevői, majd 

különböző kérdésekre kellett válaszolniuk a reklámokkal kapcsolatban: 

 A reklámfilm melyik eleme a leghatásosabb (legemlékezetesebb)? 

 Összességében tetszett a reklám? 

 Fogyasztott már a termékből/Vásárolt is már a termékből? 

 Jól kifejezi a reklám a márkát/hirdetőt? 

 Valóban mindegyik célcsoportnak szól? 
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A kognitív válaszelemzés a vizsgálat e szakaszában került alkalmazásra. Az 

egyes reklámok által elért eredményeket a vetítés sorrendjében tüntettük fel, az 

Anyag és Módszer fejezetben feltüntetett szempontrendszer alapján. 

 

a) Nem lehet megunni (2. kép) 

 

2. kép Nem lehet megunni 

 

Sas István 1970-es évekbeli reklámja vegyes érzelmeket váltott ki a 

különböző csoportok tagjaiból. Az egyénre vonatkozó válaszok tekintetében 

leginkább involváló elemek a reklámból a szereplők voltak. Mivel a reklám 

gyors vágásokkal operál, ezért nem mindegyik szereplő volt képes megragadni a 

figyelmet. Kivétel a pozitív reakciókat kiváltó idős házaspár, valamint az 

angyalok kara (a reklámban minden szereplő – az állatok kivételével – egy 

pohár tejet fogyaszt). Az idős pár esetében a csontritkulással kapcsolatosan 

indultak el szórványos beszélgetések, illetve pozitív gyermekkori emlékeket 

idéztek fel. 

Negatív attitűdöket váltott ki a táncoló borjú, valamint a fehér tejbe 

belecsobbanó fekete macska. Bár az elemek kapcsolatát (a „macska tejet iszik, a 

tehén tejet ad”) minden esetben megállapították, a reklám üzenetével („a tejivást 

nem lehet megunni”) nem tudták összekötni. 

Ami a kommunikátorra vonatkozó válaszokat illeti, az elemzést 

megnehezítette a reklám közösségi marketing jellege, vagyis nem konkrét 

terméket, szolgáltatást kívánt promotálni, hanem a tejfogyasztást önmagában 

kívánta népszerűsíteni (hasonlóan a Drink milk! kampány reklámjához). Így 

viszonylag kevés olyan reklámozási kódot azonosítottak, ami hatékonyan 

vonatkoztatható lett volna a reklám tárgyára. A „tejben fürdés”, valamint a 
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többször megjelenő „tejbajusz”, mint jelkép azonban rendre előkerült a 

beszélgetések során.  

A kivitelezéssel kapcsolatban legtöbbször a zenét, a zenébe szorosan 

beépülő szlogent, illetve a szereplőket említették. Az alapvető képi világot 

(„animációt”) jobbára negyedik helyre sorolták. 

Az összesített értékelés alapján megállapítható, hogy a reklám alapvetően 

pozitív érzéseket keltett a résztvevők kétharmadában, vagyis a meggyőző 

kategóriába sorolható. 

 

b) Kérsz a bajnokok italából? (3. kép) 

 

3. kép Kérsz a bajnokok italából? 

 

A Boci Foci esetében szintén egy közösségi marketing kezdeményezéssel 

állunk szemben. Az egyénre vonatkozó válaszokról alapvetően elmondható, 

hogy szélsőséges érzelmeket váltott ki a reklámfilm. Közel mindannyian 

megállapították, hogy egy kifejezetten szerencsétlen társításról van szó: a 

tejfogyasztást nem lehet népszerűsíteni a hosszú ideje eredménytelen, sikertelen, 

hibát hibára halmozó magyar futballal. Annak ellenére sem, hogy 

Magyarországon hagyományosan a legnépszerűbb sportágként tartják számon. 

Ennek köszönhető, hogy a reklámfilm általános megítélése inkább negatív 

irányba hajlott, a csoportok elutasították a reklámot.  

A vizsgált reklámok közül itt volt megfigyelhető a legerősebben a „negatív 

reklám is reklám” hatás, hiszen bár negatívumként említették a magyar futballt, 

mégis számos saját élményt osztottak meg, ami e sporttal volt kapcsolatos. A 

legszélsőségesebb érzelmi reakciók is ezzel voltak kapcsolatosak. A tejről, a 

tejfogyasztásról alig esett szó, a két fogalomkört nem tudták összekapcsolni. 
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A kommunikátorra vonatkozó válaszok közül a tehén, mint a 

tejfogyasztással könnyen azonosítható karakter került előtérbe. Ez a megoldás 

alapvetően elérte célját, vagyis ez a reklámozási kód hatékonyan 

vonatkoztatható a tejre. 

A kivitelezéssel kapcsolatos válaszok tekintetében az animáció színvonalát 

idejétmúltnak, túlságosan leegyszerűsítőnek találták, ehhez társult a legtöbb 

negatív érzelem. Mindegyik csoportban kiemelték, hogy a pályán futó 

teheneknek nem volt tőgye, így alapvetően egy feloldhatatlan képzavar alakult 

ki. A reklámelemek megítélésével kapcsolatban megjelent az 

egészségtudatosság bírálata, köszönhetően a szlogennek („Kérsz a bajnokok 

italából?”), ami rendre negatív érzelmi attitűdöt generált. Hiányolták továbbá a 

kreativitást, és kevesellték a kapott információkat (nem derült ki, miért is 

kellene több tejet fogyasztani). 

A reklám egyik jelentében a gólt szerző tehén örömében felhúzza a mezét, 

és alatta a pólóján a tejszív logo látható. A fókuszcsoportok résztvevői közül 

mindössze hárman ismerték fel, de még ők sem tudták mihez kötni, illetve nem 

tudták felidézni, hol találkoztak vele ezelőtt. 

 

c) Drink milk! (4. kép) 

 

4. kép Drink milk! 

 

A Kanadai Tej Terméktanács (Milk Board of Canada) megrendelésére 2005 

augusztusában egy hat animációs kisfilmből álló sorozat látott napvilágot, amely 

közösségi marketing jelleggel a tejfogyasztási mutatókat szerette volna növelni. 
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A széles társadalmi támogatottságot maga mögött tudó, kedvező fogadtatású 

kampány a tejfogyasztás egészséges voltát állította szembe a „junk food” 

egészségre gyakorolt káros hatásaival.  

A vizsgálat során messze ez a reklámspot részesült a legpozitívabb 

megítélésben, alapvetően minden csoport minden tagjának tetszett a reklám.  

Az egyénre vonatkozó válaszok közül a leginkább involváló elemnek a 

humor volt tekinthető, szinte minden beszélgetés leglényegesebb tapasztalatának 

ez bizonyult. A karakterek, a történet pozitív érzelmi reakciókat váltottak ki a 

csoporttagokból, és a legtöbb beszélgetés ebbe az irányba haladt. Bár a reklám 

lehetséges célcsoportjaként alapvetően a fiatalokat és a fiatal felnőtteket jelölték 

meg, véleményük szerint ez a reklámfilm érdekes lehet az idősebb korosztály 

számára is.  

A kommunikátorra vonatkozó válaszokat nehéz volt kiszűrni, hiszen a tej 

egészségre gyakorolt pozitív hatásai másodlagosan jelentek meg: a reklám 

története alapján fő üzenetként nem azt állapították meg, hogy a tej egészséges, 

hanem hogy a szénsavas italok és a gyorsételek egészségtelenek. Ezt csupán a 

szlogen („It’s always been survival of the fittest! Drink milk!”, vagyis „Mindig 

is a legfittebb élte túl! Igyál tejet!”) oldotta fel, és a reklámspot végén megjelenő 

szöveg után azonosították a reklám tartalmát tejfogyasztást népszerűsítő 

kampányként. Kiemelték, hogy a három ősember közül a leglassabban az futott, 

amelyik szénsavas üdítőitalt és hot dogot tartott a kezében, és épp ezért ő járt 

pórul, míg a másik két társa gyorsabb volt, így megmenekült. Azt azonban csak 

feltételezni lehetett, hogy ők tejet fogyasztottak, ez magából a reklámból nem 

derült ki semmilyen módon. 

A kivitelezéssel kapcsolatos válaszok közül kiemelkedett az animáció, 

illetve a reklám története, melyek az azonnali és legerősebb pozitív reakciókat 

váltották ki. Másodlagos szerepet töltöttek be a reklámfilm szereplői, és 

megjelent az egészségtudatosság pozitív megítélése is. A szlogen szerepét 

fontosnak tartották, hiszen ez segített pozícionálni a reklám eredeti üzenetét. 

Összességében, a reklám magasan a legmeggyőzőbb kategóriába sorolható. 

A közösségi marketing reklámfilmjeinek elemzése során általánosságban 

megállapítható, hogy bár kreatív (vagy annak vélt), meggyőző alkotások 

születtek, mégis bizonyos fokú fenntartásokkal kezelték e filmeket. 

Mindegyikben található volt zavaró elem, amely egyszeri megtekintés után 

számos kérdést felvetett, és elbizonytalanította a csoport tagjainak többségét. 
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d) Istenien krémes (5. kép) 

 

5. kép Istenien krémes! 

 

A termékreklámok közül a Danone görög joghurt esetében a vizsgálatban 

résztvevők közel fele-fele arányban fejezték ki tetszésüket, illetve ellenérzésüket 

e reklámmal kapcsolatban. Az egyénre vonatkozó válaszok közül az 

involváltságot leginkább a szereplőkkel, valamint a reklám történetével 

kapcsolatban lehetett megfigyelni, az erősen megosztott véleményalkotók 

(szinte átmenet nélkül) vagy rendkívül negatívan, vagy kifejezetten pozitívan 

viszonyultak a reklámhoz. A legtöbb negatív érzelem Afrodité figurájához 

társult (a legtöbbször használt jelző az „erőltetett” volt). Pozitívan a reklám 

koncepciójáról, a történetvezetésről vélekedtek leginkább. A beszélgetések 

során sokszor előkerült egy korábbi görög joghurt reklám, amiben egy idős 

görög hölgy reklamál, mert a receptet szeretnék elkérni tőle. Az említések 

gyakorisága alapján kijelenthető, hogy a jelenleg vizsgált reklám közel sem 

tudott olyan erős hatást kiváltani. 

A kommunikátorra vonatkozó válaszok közül a görög mítosznak megfelelő 

atmoszférát, az Olümposzhoz kötődő hangulati elemeket említették.  

Ami a kivitelezést illeti, a reklám története volt a leginkább megosztó elem, 

egyaránt pozitív és negatív hozzáállás is tapasztalható volt. A szereplők 

megítélése jobbára pozitív volt, fontossági sorrend tekintetében ez az elem 

legtöbbször a harmadik helyen végzett. Külön említésre méltó volt a termék 

csomagolása (feltehetően az oszlop-motívum miatt), amely szintén számos 

esetben került felidézésre. A reklámban látható animációs megoldásokat szintén 

kiemelték a beszélgetések során. 
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Összességében, a Danone Görög Joghurt reklámfilmje (bár csak minimális 

eltéréssel) pozitív minősítést kapott, illetve a meggyőző kategóriába került. 

 

e) Természetes, akár a gondoskodás! (6. kép) 

 

6. kép Természetes, akár a gondoskodás! 

 

Az egyénre vonatkozó válaszok közül a Milli „Természetes, akár a 

gondoskodás” reklámfilmje szintén erőteljesen pozitív érzéseket váltott ki a 

csoportok tagjaiban. Az erőteljes zenei betét szélsőségesen pozitív érzéseket 

keltett, ez volt a legerősebb involváló elem. Az elrettentő küllemű apuka, aki 

mégis szerető odaadással fordul gyermekéhez, hangsúlyosan pozitív válaszokat 

eredményezett. Azonban még a Drink milk! reklámfilmnél is erőteljesebben 

formálódott azon vélemény, hogy a szlogen nélkül a reklám története 

értelmezhetetlen, és nem tudták semmilyen termékhez kötni az eseményeket. 

Többször megjelent a válaszok közt a vásárlással kapcsolatos saját élmény, több 

áruházláncot név szerint megemlítettek, ki hol vásárolt Milli tejet a 

közelmúltban. A termékre vonatkozó válaszok közül jobbára ezek kerültek 

előtérbe.  

Ami a kommunikátorra vonatkozó elemzést illeti, alacsony számban 

fordultak elő ilyen jellegű válaszok. Ebben az esetben leszögezhető, hogy a 

termék kifejezetten helytelenül lett beépítve a kreatív kivitelezésbe, így a 

reklámozási kódokat nem lehet hatékonyan vonatkoztatni a márkára. Ez két 

dolognak volt betudható: egyrészt a már előbb említett történetvezetés, amely 

nem állt kapcsolatban a reklámozandó termékkel, valamint a zene kifejezetten 

erős jelenléte, amely érzelmek kiváltására ugyan megfelelő volt, azonban 

figyelemelterelő hatása is megmutatkozott. A reklámfilm levetítése után sok 

csoporttag számottevő ideig próbálta kitalálni a zene előadóját, címét.  
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 A kivitelezéssel kapcsolatban kifejezetten kellemesnek találták a lágy 

zenei motívumot, jó volt felfedezni a „kemény” apafigura gyengéd oldalát, 

valamint a lassított mozgást is harmonikusnak találták. Fontos volt továbbá az 

egészségtudatosság hangsúlyozása, kellemesnek találták a reklám általános 

hangulatát, és kiemelték a szlogen jelentőségét. 

Összességében megállapítható, hogy a reklám pozitív megítélésű, és 

meggyőző, tekintve a számos egyénre vonatkozó, valamint a termékre vonatkozó 

válasz elhangzását. 

 

f) Hamisítatlan hazai ízek (7. kép) 

 

7. kép Hamisítatlan hazai ízek! 

 

A vizsgált reklámok közül legutolsóként a Mizo „Hamisítatlan hazai ízek!” 

reklámfilmje szerepelt (a reklámnak nincs hivatalos elnevezése, a „parasztbácsi” 

a film jellegzetes karaktere, és a fókuszcsoportok tagjai legtöbbször ezzel a 

kódnévvel illették). 

Az egyénre vonatkozó válaszok közül az involváltsági mutató a Mizo 

termékekre vonatkozó vásárlásban merült ki, és pozitív érzéseket csak elvétve 

társítottak a reklámhoz. Az érzelmi reakciók jobbára negatívak voltak a 

koncepcióval kapcsolatban.  

A termékre/márkára vonatkozó válaszok alacsony számban voltak 

megfigyelhetőek, a beszélgetések elsősorban a reklám kivitelezésére 

koncentrálódtak.  

A kommunikátorra vonatkozó válaszok közül legerősebben a 

magyarságtudat, a magyarság, a hagyományok hangsúlyozása került előtérbe. 
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Ebben a reklámban volt a legkézenfekvőbb a „termelőtől az asztalig” koncepció, 

amihez azonban a csoporttagok nem mutattak érzelmi viszonyulást.  

A kivitelezésre vonatkozó válaszok közül megemlíthető a „parasztbácsi” 

pozitív megítélésű figurája, és a zenét is hatásosnak tartották a legtöbben. 

Azonban mégis sokszor felmerült a kérdés, hogy „mit is keres a bácsi a 

dobozban”, vagyis a kreatív koncepciót első látásra zavarosnak ítélték. 

Kevesellték a termékkel, illetve az egészséggel kapcsolatos információkat, 

valamint negatívan ítélték meg a megjelent termék csomagolását. 

Összességében elmondható, hogy a csoportok tagjainak kétharmada 

negatívként értékelte, elutasította annak ellenére, hogy számos pozitívumát is 

megjegyezték. 

 

A vizsgálatba bevont hat, két csoportra (közösségi marketing-, illetve 

termékreklám) osztott tejreklám kvalitatív elemzése során megállapítható, hogy 

az egyes reklámok eltérő hatékonysággal működnek. A reklámozók 

elképzelései, illetve a fogyasztókban lecsapódott kognitív, valamint emocionális 

reakciók korántsem ugyanazok. Az egyes reklámelemek hatékonysága is eltérő: 

az animáció önmagában nem elegendő, azt megfelelő tartalommal kell feltölteni. 

A jelenleg is (online) elérhető közösségi marketing reklámfilmet nem ismerték 

fel, illetve a hazai futball sikertelensége miatt negatívan viszonyultak hozzá. 

A leggyakoribb, erős érzelmi reakciókat kiváltó involváló elemek a 

szlogenek, a zene, valamint a reklámok története. A fókuszcsoportok résztvevői 

sokszor hiányolták a termékekkel kapcsolatos információkat, az egészségvédő 

funkciók hangsúlyozását.  

Fontos megemlíteni, hogy önmagában egyetlen reklámelem sem képes 

elérni célját, az üzenet hatékony átadásához fontos szinkronba rendezni őket. 

Ennek során azonban nem szabad túlzásokba esni, egy felerősített reklámelem 

már figyelemelterelő hatású.  

A csoportok véleménye szerint az ideális reklám rövid, tartalmazza a 

lényegi információkat a termékről és annak egészségre gyakorolt jótékony 

hatásairól, mindezt egy harmonikus, követhető, minden korosztály számára 

elfogadható kerettörténettel rendelkező filmben, melyhez pozitív érzelmi 

reakciót kiváltó aláfestő zene társul. Mindez megerősíti, hogy a meggyőző 

kategóriába sorolt reklámok a főutas meggyőzés eszközeivel élnek, azaz 

információt, érvelést nyújtanak a fogyasztó számára. Ezzel a H1 hipotézist, 

miszerint a fogyasztók az érzelmekre ható reklámokat igénylik, elvetem. 
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5.4.2. Fogyasztói érintettség a vizsgált márkákkal kapcsolatban 

A következőkben a fogyasztók a már említett márkákkal kapcsolatos 

azonosulása került vizsgálat alá. A fogyasztói érintettség, érdekeltség 

(involvement) a fogyasztók egyes termékekhez, adott esetben márkákhoz 

történő viszonyulását határozza meg (SAS, 2007).  BROCHAND és 

LENDREVIE (idézi SAS, 2007) az érintettségnek három kategóriáját határozta 

meg: 

1. a fogyasztó személyiségétől függő érintettség 

2. a termék jellegétől függő érintettség 

3. a vásárlás körülményeitől függő érintettség. 

Vizsgálatunkban e kategóriák közül a személyiségtől függő érintettség 

került fókuszba. Ennek összetevői közé tartozik az érdeklődési kör, a tárgyi és 

pszichológiai szükségletek, valamint a termékkel kapcsolatos korábbi 

tapasztalatok.  

Az érintettséget a „Melyik márka illik hozzám?” kérdéssel vizsgáltunk. A 

válaszok megoszlását a 32. ábra mutatja. 
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32. ábra A „Melyik márka illik hozzám?” kérdésre adott válaszok 

megoszlása (%) n=472 

A fogyasztók leginkább a Danone márkához kötődnek, 85,6 százalékuk 

állította, hogy e márka illik hozzá. A Mizo esetében ugyanez az arány 72,4 

százalék, tehát már 15 százalékkal alacsonyabb azonosulási hajlandóságról 

beszélhetünk. A Milli márkát a válaszadók 58 százaléka tartja hozzáillőnek, 

vagyis mintegy 12 százalékos különbséget, további csökkenést tapasztalhatunk. 

A sorban lényegesen nagyobb törés következik, a Parmalat esetében az 
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azonosulni tudó válaszadók mindössze a teljes minta egynegyedét teszik ki 

(28,2%), és ettől alig valamivel marad el a Sole (27,0%).  

A fogyasztók erősen, illetve gyengén involvált kategóriákba sorolhatóak 

(SAS, 2007). Előbbiekre jellemző a márka-érzékenység, utóbbiakra inkább a 

márkák iránti érdektelenség. Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a 

Danone, a Mizo és a Milli esetében tapasztalható a válaszadók körében erős 

involváltsági szint, míg a Parmalat és a Sole esetében csak gyengén érdekeltek. 

A Danone sikerének hátterében feltehetően a gondosan megtervezett, minőségi 

reklámok fontos tényezőként szerepelnek, erről a későbbiekben bemutatott 

kvalitatív vizsgálataink szolgáltatnak eredményeket. 

 

A kérdést megvizsgáltuk kereszttáblás elemzéssel a különböző 

háttérváltozók tükrében. Szoros szignifikáns eredményt mértünk a Danone 

(p=0,000), valamint a Milli (p=0,03) márkák esetében. A kapott eredményeket a 

33. ábrán láthatjuk. 
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33. ábra Az „illik hozzám” válaszok nemek szerinti megoszlása az 

egyes márkák esetében (%) n=472 

 

Amint az ábráról leolvasható, mind a férfiak, mind a nők esetében 

leginkább a Danone márkával volt a legkönnyebb az azonosulás, bár eltérő 

mértékben. Míg a férfiak kétharmada (67,2%), addig a nők több mint 90 

százaléka érzi úgy, hogy fent nevezett márka illik hozzá. A Milli esetében 

ugyanezen arány a férfiaknál 52,4 százalék, míg a nőknél 63,4 százalék.  

A különböző korcsoportok szintén eltérő mértékben azonosultak az egyes 

márkákkal. Szignifikáns értéket egyedül a Sole esetében sikerült mérnünk 
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(p=0,001). Eszerint leginkább a 40-49 éves korosztály (42,4%), valamint a 30-

39 évesek (41,4%) érzik magukhoz illőnek e márkát. 

 

A lakóhely szerinti kereszttáblás elemzések során a Danone (p=0,002) 

esetében kaptunk szignifikáns értéket (p=0,002). Eszerint a falvak/községek 

lakosainak (92,1%), valamint a kisebb városokban élők (86,1%) túlnyomó 

többsége képes azonosulni e márkával. 

Jövedelem szempontjából szintén a Danone esetében kaptunk szignifikáns 

eredményt (p=0,041), ennek megfelelően a 65 ezer Ft alatt keresők közel 

mindegyike (93,5%), a 65-100 ezer Ft közt keresők többsége (84,5%), valamint 

a 130-160 ezer Ft közt keresők közel háromnegyede (68,8%) tartja hozzá illőnek 

ezt a márkát. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az egyes márkaimázs profilok 

tekintetében a Danone, valamint a Mizo bizonyult a leginkább fogyasztó-közeli 

márkának. E márkák reklámjainak stílusa, a médiában való megjelenésük 

számossága mind hozzájárul sikerességükhöz. A kedveltségük alapján látható, 

hogy nem kifejezetten célcsoport-orientált márkákról van szó, minden 

korosztálynál kifejezetten kedveltek, széles körű fogyasztói bázissal bírnak. 

 

5.5. Médiafogyasztási szokások vizsgálata 

A reklámokat nem elegendő önmagukban vizsgálni, kiemelt jelentősége van 

a reklámok hordozófelületének. Más és más vizuális és audiovizuális 

eszközöket, technikákat kell alkalmazni a különböző média- és egyéb 

felületeken, ezért eltérő az egyes reklámok hatékonysága is. A következő 

fejezetben a különböző médiafogyasztási szokásokat igyekeztünk feltárni. 

5.5.1. A személyes megkérdezés médiafogyasztási szokásainak eredményei 

A személyes megkérdezés kérdőívében egy nyitott kérdés során a 

válaszadóknak meg kellett nevezniük egy tej vagy tejtermék márkát, amelynek a 

reklámját legutóbb látták. A kérdőív további kérdései ezt a megnevezett 

reklámot vizsgálták, így a 34. ábráról leolvasható, hogy a válaszadók a 

korábban vizsgált reklámok legalább egyikével melyik médiumban találkoztak.  
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34. ábra A megnevezett márkareklám megjelenési felületeinek megoszlása 

(%) n=472 

 

A legnagyobb arányban a televízió szerepelt a válaszok közt, majdnem 

minden válaszadó találkozott már ezen a hordozófelületen az adott márka 

reklámjával. Az újságok, valamint a plakátfelületek a válaszadók valamivel 

több, mint harmada (37,5%) számára volt ismerős. A sorban következő az 

áruházi hirdetőfelület volt, a válaszadók egyharmada találkozott már vásárlása 

során valamely üzletben az adott márkareklámmal. Mint az ábrából is látható, a 

tej és tejtermékek csak nagyon kis számban láthatóak internetes felületen: az 

online hirdetések a válaszadók 12,8 százaléka, a termék saját weboldala pedig a 

válaszadók 8,7 százaléka számára volt ismerős, míg a direkt mail alig 1,4 

százalékkal jelent meg a válaszok között. Az online felületek a 21. században 

megkerülhetetlenné, elengedhetetlenné váltak, így a kapott eredmények alapján 

a tejszektorban ez egy méltánytalanul hanyagolt területnek tekinthető. 

A televíziós felület továbbra is elsődleges reklámfelületnek számít, még 

annak ellenére is, hogy a kérdőívet kitöltők 79,1 százaléka elkapcsol a 

reklámblokkok alatt, tehát aktív figyelemről semmiképpen nem beszélhetünk. A 

kereszttábla-elemzésekből kiderült, hogy a nemek szerinti megoszlás 

tekintetében a nők alig valamivel nagyobb arányban (78,9%) kapcsolnak el, 

mint a férfiak (74,6%). Ami az életkorokat illeti, a leginkább reklámkerülő 

magatartást a 30-39 évesek tanúsítják (86,9%), de nincsenek sokkal lemaradva a 

18-29 évesek (80,3%), valamint az 50-59 évesek sem (80,0%). A 40-49 évesek 

valamivel több, mint fele (55,3%) vált csatornát a reklámblokkok alatt, és a 
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leginkább toleránsnak a 60 év felettiek bizonyultak: 46,7 százalékuk nyúl a 

távirányítóért, ha reklámot lát a televízióban. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy alapvetően eltér az egyes médiumok 

fogyasztási aránya (28. táblázat). 

28. táblázat 

Az egyes médiumok napi fogyasztásának megoszlása (%) n=472 

 Fogyasztás (%) 

Médium <30 perc <1 óra 1-2 óra 2-4 óra >4 óra 

Televízió 11,0 15,4 37,7 26,0 10,0 

Internet  8,2 18,6 30,3 27,6 15,3 

Nyomtatott 

sajtó 
43,1 38,3 14,7  2,9  1,0 

Rádió 35,3 24,1 20,3 10,4  9,9 

 

Az internet, valamint a televízió érte el a legmagasabb arányt: 2-4 óra közti, 

vagy ennél több időt a válaszadók 27,6 százaléka tölt a számítógép monitora 

előtt, illetve 26 százalékuk televíziózik. A leggyengébben a nyomtatott sajtó 

teljesített, ugyanennyi időt mindössze a válaszadók 2,9 százaléka tölt valamilyen 

napilap vagy magazin olvasásával. A rádió sem képvisel magas arányt, a 

válaszadók alig egytizede (10,4%) hallgat napi 2 óránál többet rádiót.  

A különböző korcsoportok eltérő jellemzőkkel rendelkeznek a 

médiafogyasztási mutatókat illetően. A vizsgálatunk szempontjából az internet 

bír kiemelt fontossággal, nagyon szoros szignifikáns kapcsolatot mértünk 

(p=0,000) az életkor, a végzettség, a jövedelem és a jövedelem megítélése 

háttérváltozók esetében. Az egyes háttérváltozók szerinti megoszlást a 29. 

táblázat tartalmazza.  
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29. táblázat 

Az internet használati gyakoriságának megoszlása az egyes háttérváltozók 

szerint (%) n=472 

Változók <30 perc <1 óra 1-2 óra 2-4 óra >4 óra 

Életkor (p=0,000) 
18-29 4,9 11,5 31,8 32,8 19,0 

30-39 13,6 34,8 28,8 16,7 6,1 

40-49 19,0 47,6 23,8 9,5 0,0 

50-59 17,6 47,1 23,5 5,9 5,9 

60 felett 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Végzettség (p=0,000) 
8 általános 6,3 6,3 28,1 31,3 28,1 

Szakmunkás 20,5 23,1 41,0 12,8 2,6 

Érettségi 5,7 14,1 30,7 32,2 17,3 

Főiskola 16,3 44,9 20,4 12,2 6,1 

Egyetem 0,0 40,0 30,0 20,0 10,0 

Jövedelem (p=0,002) 
65 ezer alatt 9,0 14,9 20,9 32,8 22,4 

65-100 00 Ft 16,1 24,2 33,9 17,7 8,1 

100-130 000 Ft 10,9 43,8 23,4 14,1 7,8 

130-160 000 Ft 7,1 14,3 35,7 35,7 7,1 

160-200 000 Ft 20,0 0,0 20,0 0,0 60,0 

200 ezer Ft 

felett 
0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Jövedelem megítélése (p=0,000) 
Jelentősen átlag 

alatti 
13,8 13,8 17,2 37,9 17,2 

Átlag alatti 13,3 38,3 26,7 16,7 5,0 

Átlagos 13,0 26,1 35,9 18,5 6,5 

Átlag feletti 7,7 23,1    15,4 23,1 30,8 

Jelentősen átlag 

feletti 
0,0  0,0 100,0  0,0  0,0 

 

Mint látható, a fiatalabb korosztály lényegesen több időt tölt internetezéssel 

az idősebbekhez képest: az életkorok előrehaladtával exponenciálisan csökken a 

számítógép monitora előtt töltött idő. A televízió esetében valamivel 

hullámzóbb tendencia figyelhető meg, a legtöbbet az 50-59 évesek nézik, őket 

követik a 60 felettiek, majd a 30-39 évesek. 

Az előző kérdésből is látható, hogy a hagyományos médiumok komoly 

kihívóra leltek az internet esetében. Nehéz is vele felvenni a versenyt, hiszen a 

különböző tevékenységek széles tárházát nyújtja, szemben a televízió, a 
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nyomtatott sajtó vagy a rádió egyirányú tartalomszolgáltatásával. A válaszadók 

az online lehetőségek közül elsősorban az információgyűjtést (84,1%) jelölték 

be, mint rendszeres tevékenységet, illetve a hírolvasást (73,3%), valamint az 

online csevegést (60,9%). Mivel a jelek szerint a hazai fogyasztóknak több 

információra van szükségük, az online felület kifejezetten ideális lehetne az 

üzenetek átadására. 

A blogokat a legtöbb felhasználó ismeri, néhányukat rendszeresen követik 

is, de kifejezetten kevesen (6,8%) foglalkoznak blogírással. Az egyéb 

kategóriában jobbára az elektronikus levelezésről beszélhetünk. A kérdőív 

kitöltésének időpontjában a Twitter, bár elindult világhódító útjára, 

Magyarországon még nem örvendett szélesebb ismertségnek. A különböző 

tevékenységek megoszlását a 35. ábra tartalmazza. 
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35. ábra Online tevékenységek megoszlása (%) n=472 

 

További vizsgálatnak vetettük alá az online tér frekventált helyeit, vagyis a 

leglátogatottabb weboldalakat. A nyitott kérdésre számos válasz érkezett, a 

leggyakoribb, legnépszerűbb látogatott weboldalak a közösségi site-ok 

(facebook, iwiw), a különböző e-mail szolgáltatók (gmail, freemail), a 

híroldalak (index, origo) voltak. Természetesen nem maradt ki a legnagyobb 

keresőoldal (google), a Magyarországon legelterjedtebb portál (startlap), 

valamint a világ legnagyobb videómegosztó portálja, a youtube sem. A 

legnépszerűbb honlapok összhangban vannak az online cselekvések 
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gyakoriságával, az általuk nyújtott szolgáltatások teljes mértékben lefedik a fenti 

tevékenységeket. 

5.5.2. Az online kérdőívet kitöltők médiafogyasztási szokásai 

Az online kérdőív első, általános blokkjában a válaszadók a különböző 

médiahasználattal, valamint reklámokkal kapcsolatos attitűdjeikről számoltak 

be. Az első kérdés a különböző médiumok napi használati idejével volt 

kapcsolatos, az eredményeket a 30. táblázat tartalmazza.  

 

30. táblázat 

A különböző médiumok napi használati ideje (%) n=220 

Médium <30 perc <1 óra 1-2 óra 2-4 óra >4 óra 
Internet 2,7 6,3 30,9 36,0 24,0 
Televízió 18,2 15,4 41,4 21,4 3,6 
Nyomtatott 

sajtó 
49,5 41,0 7,7 1,4 0,5 

Rádió 56,9 17,3 15,9 4,5 5,4 
Internet 

(mobiltelefon) 
65,0 19,8 12,5 1,4 1,4 

 

A beérkezett válaszok alapján a legtöbb időt az interneten töltik el, 24 

százalékos értéket képvisel azok aránya, akik naponta több mint 4 óránál többet 

is interneteznek. A későbbiekben további kutatások alapjául szolgálhat az 

internet előtt töltött idő minőségének meghatározása. A személyes megkérdezés 

eredményeihez képest jelentősen nőtt az internet előtt töltött órák száma. 

A televízió esetében kiderült, a válaszadók szintén számottevő időt töltenek 

el televízió készülékeik előtt, több mint 41 százalékuk legalább 1-2 órát. 21,4 

százalékuk még ennél is többet, 2-4 órát is eltölt valamely csatornát nézve. A 

személyes megkérdezés eredményeivel összehasonlítva, csökkent a 

televíziózással töltött idő (36 százalék helyett 25 százalék azoknak az aránya, 

akik 2 vagy annál több órát töltenek a televízió képernyője előtt). 

A személyes kérdőíves megkérdezés hasonló kérdéséhez képest az online 

megkérdezés esetében a médiumok listáját kiegészítettük a mobiltelefonokról 

történő internetezéssel. A technikai fejlődés következtében az okostelefonok 

tovább fogják átalakítani, változtatni médiafogyasztási, közvetve pedig 

reklámfogyasztási szokásainkat.  

A nyomtatott sajtó nem örvend nagy népszerűségnek, a válaszadók közel 

fele napi szinten kevesebb, mint fél órát tölt el valamely újság, vagy magazin 
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olvasásával. További beszédes adat, hogy mindössze 0,5 százalék azoknak az 

aránya, aki több, mint 4 órát tölt valamely sajtótermék olvasásával.  

A rádiót napi szinten hallgatók mintegy 60 százaléka ezt kevesebb, mint fél 

órán át teszi. Több, mint 90 százalék azoknak az aránya, akik legfeljebb 2 órát 

töltenek rádiózással. Összességében elmondható, hogy a rádiózás, mint 

cselekvés mára minden jelentőségét elveszítette. Feltehetően a háttérrádiózás 

alkotja a cselekvés számottevő részét.  

Új felületként jelentkezett a mobiltelefon, mely a manapság egyre 

népszerűbb (és egyre jelentősebb piaci részesedést szerző) okostelefonok révén 

kiválóan alkalmasak az internetes felületek kezelésére. Képesek a legnépszerűbb 

alkalmazások és weboldalak futtatására, lefedik az online tevékenység szinte 

teljes palettáját: információkeresés, szórakozás, közösségi hálózatok elérése, e-

mail fiókok kezelése, valamint a web 2.0 szellemében a személyre szabhatóság 

sem kérdéses. A mobiltelefonok piacán egyre fokozódó versenynek 

köszönhetően az árfekvésük is egyre kedvezőbb. Nem meglepő, hogy a legtöbb, 

ingyenesen letölthető alkalmazáson cserébe folyamatosan különböző reklámok 

futnak. A jövőben a hirdetők várhatóan egyre nagyobb figyelmet fordítanak e 

felület hatékonyabb kihasználására. Jelen kutatás során a mintába bevont 

válaszadók még közel sem töltenek el sok időt internetes felületek 

böngészésével mobiltelefonról, 65 százalékuk kevesebb, mint fél órán át 

használja készülékét erre a célra, és mindössze 1,4 százalékuk állítja, hogy napi 

4 óránál többet. 

Azonban meg kell állapítanunk, hogy a személyes megkérdezés 

eredményeihez hasonlóan, jelen online megkérdezés esetében is igen magas volt 

azoknak az aránya (85%), akik egyáltalán nem fordítanak figyelmet a televíziós 

reklámblokkokra, azaz többnyire másik csatornára váltanak, vagy felállnak a 

képernyő elől (36. ábra).  
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36. ábra Általában elkapcsol a televíziós reklámblokkok alatt/feláll a 

TV képernyő elől? (%) n=220 

 

Ez az eredmény is figyelmeztető jel a különböző hazai vállalatok számára, 

és a jövőben ésszerűbb marketingkommunikációs tevékenységet, hatékonyabb 

gazdálkodást követel meg a hirdetőktől. 

A konkrét tej és tejtermékreklámok felidézése során magasan a televízió áll 

a lista élén, mint közvetítő médium (31. táblázat).  

 

31. táblázat 

Hol találkozott már tej, illetve tejtermék reklámmal (%) n=220 

Médium Találkozás (%) 

Televízió 93,2 

Internet 33,6 

Rádió 11,4 

Nyomtatott sajtó 59,6 

Direkt mail 5,0 

Áruházi hirdetőfelület 76,8 

Utcai plakát 44,9 

Termék saját weboldala 13,1 

 

A válaszolók 93 százaléka leginkább e médiumban találkozott ilyen 

reklámmal. Sorban a következő az áruházi hirdetőfelület, ami szintén jól 

példázza az in-store marketing hatékonyságát – közel 77 százaléknyian 

emlékeznek valamilyen áruházi hirdetőfelületre.  

85,0% 

15,0% 

Igen

Nem
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A válaszokból látható, hogy a direkt mail, valamint a rádió érte el a 

legalacsonyabb eredményt e kérdésben. Mindkét felület hatékonysága 

folyamatosan csökken, a rádió esetében az elkerülés könnyen megoldható. A 

direkt mail esetében szintén nem okoz problémát az elkerülés, hiszen a 

fókuszcsoportos vizsgálatok eredményei tovább erősítik a feltevést, hogy 

számos médium reklámozási szempontból nem hatékony hirdetőfelület. 

A különböző termékek weboldalai a jelek szerint csak ritkán kerülnek a 

felhasználók látóterébe, feltehetően jobbára célzott keresés eredményeként. 

A 32. táblázatban három alapvetően különböző médium, a televízió, az 

internet, valamint a nyomtatott sajtóval kapcsolatos állítások százalékos 

megoszlását láthatjuk. 

A táblázat értékes adatokkal szolgál az egyes médiumok megítéléséről. 

Eszerint a részletes információk tekintetében az internet (40,4%) megközelíti a 

nyomtatott sajtó szintjét (51,9%), amely e tekintetben (a várakozásainknak 

megfelelően) első helyen végzett. Az információk valódiságát illetően szintén a 

nyomtatott sajtó áll az első helyen (55,9%), az internet 34,5 százalékot ért el 

ennél az állításnál. Az elsődleges különbséget a nyomtatott sajtó és az internet 

között a hitelesség jelenti: a nyomtatott sajtót a válaszadók 66,5 százaléka tartja 

hiteles információforrásnak, míg az internet esetében ez csupán 25,4 százalék. 

Ez az egynegyedes arány azonban még mindig lényegesen magasabb a televízió 

által elért 8,2 százaléknál. Véleményünk szerint az internet hitelessége 

növekedni fog a jövőben, figyelembe véve a mind szélesebb körű felhasználást 

és az információk több forrásból történő ellenőrzésének lehetőségét. Egyelőre 

azonban a megbízhatóság tekintetében az internet csupán a második helyen áll: a 

válaszadók 32,2 százaléka tartja félrevezetőnek, míg ugyanez az arány a 

nyomtatott sajtónál mindössze 12,2 százalék. 

A válaszadók magasan az internetet tekintik a legrugalmasabb médiumnak 

(70,1%), szemben a másik két médium merev egyirányúságával. Az 

interaktivitás, a mobilitás új távlatokat nyitott a felhasználás területén, ezért is 

véljük úgy, hogy az internet jelentőségének növekedése nem kerülheti el a 

tejszektor figyelmét. 

A televízióra leginkább, mint szórakoztató médiumra tekintenek (58,0%). 

Ezt erősíti, hogy látványosnak tartják (69,1%), ugyanakkor félrevezetőnek 

(55,6%) és kevésbé életszerűnek (53,8%). Megállapítják, hogy a reklámok 

ugyan látványosak (78,6%), mégis élvezhetetlen a televíziózás a sok reklám 

miatt (84,6%).  
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32. táblázat 

A különböző médiumokra jellemző állítások százalékos megoszlása (%) 

n=220 

Állítás Internet Televízió 
Nyomtatott 

sajtó 
Rugalmasabb körülmények között 

találkozom vele 
70,1 9,1 20,9 

Gyakran közönséges stílusú 54,1 38,2 7,7 
Részletesebb információt ad 40,4 7,7 51,9 
A hirdetés megmarad, könnyű 

visszakeresni 
37,2 1,4 61,4 

Szórakoztató 37,0 58,0 5,0 
Valódi információkat hordoz 34,5 9,5 55,9 
Félrevezető 32,2 55,6 12,2 
Kevésbé hasznos 31,8 29,7 38,5 
Kevésbé zavaró 30,9 0,5 68,6 
Nincs akkora hatása 29,0 4,1 66,9 
Nem létező, mesterséges világot mutat 

be 
28,6 70,1 1,4 

Aktív odafigyelést igényel 27,7 43,3 29,0 
Kevésbé életszerű 26,8 53,8 19,5 
Hiteles információforrás 25,4 8,2 66,5 
Múlandó 23,6 40,6 35,8 
Ösztönöz a vásárlásra 21,8 54,4 23,8 
Meggyőző 21,8 39,9 38,3 
Kézzelfoghatóbb reklám 20,9 14,1 65,1 
A látvány magáért beszél 20,5 69,1 10,5 
Látványosabb reklám 17,8 78,6 3,6 
Nehéz elkerülni a reklámokat 16,8 81,4 1,8 
Könnyebben megjegyezhető 13,2 63,5 23,3 
Élvezhetetlenné teszi az adott 

médiumot a sok reklám 
13,2 84,6 2,3 

Kevésbé tolakodó és agresszív 12,3 3,2 84,6 
Már csak a nagyon eredeti reklám 

hatásos 
12,3 69,1 18,6 

Komolyabb hangvételű 8,2 15,9 75,9 

 

 

Összességében elmondható, hogy a „reklám” szóról a legtöbb embernek 

továbbra is a televízió-reklám jut eszébe, gyakorlatilag e médium vált a 

referencia-hordozóvá (vagyis a fogyasztók ehhez mérik az egyéb felületeken 

látható reklámokat). Ugyanakkor a legtöbb negatív érzés is a televíziós 
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reklámok kapcsán szűrhető le a kapott válaszokból, amely érdekes 

ellentmondásokat tárt fel: 

- a televízióban látott reklámokat tartják a leglátványosabbnak, 

ugyanakkor ezek a legfélrevezetőbbek is 

- könnyen megjegyezhetőek a televíziós reklámok, de ugyanakkor 

élvezhetetlenné is teszik az adott médiumot. 

A válaszadók többsége egyetért abban, hogy a televíziós reklámokat nehéz 

elkerülni, aktív odafigyelést igényelnek, már csak a nagyon eredeti reklámok a 

hatásosak, és kevésbé életszerűek. 

Az internet még számos averzióval küzd: a válaszadók egyharmada 

félrevezetőnek tartja, nem is tartják hatásosnak, és több, mint 50 százalékuk 

tartja sokszor közönségesnek. Mindemellett sok pozitív attitűd is társul e 

médiumhoz: a válaszadók egyötöde szerint a látvány magáért beszél, a reklámok 

kézzelfoghatóbbak, kiemelkedően magas, 70 százalékos arányú a vélekedés a 

rugalmas körülményekről, sokak szerint részletes, hiteles és valódi 

információkat hordoz. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a három vizsgált 

médium közül az internetet tartották a legkevésbé meggyőzőnek (21,8 százalék). 

 A nyomtatott sajtóhoz alapvetően megbízható, pozitív állításokat 

asszociálnak a megkérdezettek: 76 százalékuk szerint komolyabb hangvételű, 85 

százalékuk szerint kevésbé tolakodó és agresszív, kevésbé tartják zavarónak, és 

a vizsgált médiumok közül a nyomtatott sajtó bizonyult a leginkább hitelesnek, 

megbízhatónak és részletesnek.  

Az online megkérdezés révén sikerült feltérképezni a leginkább látogatott 

weboldalakat. A kérdőívbe bekerült weboldalak a már említett „Do you CEE?” 

tanulmány alapján lettek összeválogatva (33. táblázat). 

  



116 

 

 

33. táblázat 

Egyes weboldalak látogatási gyakorisága (%) n=220 

Weboldal 
Naponta 

többször 
Naponta 

Hetente 

többször 
Havonta 

Ritkábban, 

mint havonta 

Google 78,0 14,2 5,0 0,9 1,8 

Facebook 63,3 11,4 8,7 2,8 13,8 

Gmail 55,1 17,5 7,3 3,2 16,9 

Youtube 44,6 18,3 25,7 8,7 2,8 

Index 15,6 18,4 25,7 11,5 28,8 

Startlap 13,4 4,6 8,7 18,8 54,5 

Origo 10,5 17,0 25,8 13,8 32,9 

Freemail 10,1 17,0 20,2 12,9 39,8 

Iwiw 5,0 22,1 20,6 26,6 25,6 

blog.hu 4,1 7,8 14,3 8,3 65,4 

port.hu 1,8 14,3 35,8 16,5 31,6 

hirlista.hu 1,8 1,8 3,2 13,9 79,2 

vatera.hu 1,4 3,2 12,4 35,4 47,7 

kapu.hu 0,9 8,8 9,7 5,0 75,6 

Twitter 0,9 6,0 9,2 8,8 75,1 

nlcafe.hu 0,9 2,7 6,8 21,9 67,6 

hotdog.hu 0,9 1,9 5,1 15,7 76,5 

myvip.com 0,9 1,4 3,7 17,6 76,4 

live.com 0,5 1,4 1,8 3,2 93,1 

network.hu 0,0 2,3 2,8 16,6 78,3 

love.hu 0,0 0,0 0,9 1,4 97,7 

 

A látogatottság gyakorisága alapján a Google, a Facebook, valamint a 

Gmail magasan a leglátogatottabb oldalak. A táblázatban olvasható arányok az 

internet alapvető tömegkommunikációs funkcióival összhangban állnak, melyek 

az információgyűjtés (Google), az online kommunikáció (e-mail kliens, Gmail), 

valamint a szórakozás és interaktivitás (közösségi hálózatok, Facebook, 

Youtube). A legkevésbé a társkereső oldalakat használták válaszadóink, mint a 

love.hu, illetve a live.com.  

A „Do you CEE?” tanulmányban megállapított legnépszerűbb oldalak közt 

nem volt egyetlen élelmiszerekkel, egészséges táplálkozással kapcsolatos honlap 

sem: az első öt helyezett sorrendben a google, a youtube, az iwiw, a startlap és a 

freemail. Ennek alapján elmondható, hogy a tej és tejtermékek gyártásával és 

forgalmazásával foglalkozó hazai kis- és középvállalkozásoknak, valamint a 



117 

 

közösségi marketing szervezeteknek fokozott online megjelenésre van 

szükségük. Ez egyrészt a leglátogatottabb oldalakon történő hirdetések, másrészt 

egészséges táplálkozással kapcsolatos oldalakra (vagy saját honlapokra) mutató 

linkek megjelentetésével érhető el. A kreatív reklámanyagok, a gerillamarketing 

szerepe e lépés megvalósításánál értékelődik fel. 

Mindezek alapján igazoltam a H2 hipotézist, miszerint a fogyasztók egyre 

több időt töltenek internetezéssel, emiatt a hagyományos médiumok fogyasztási 

aránya csökken. 

5.6. A gerillamarketing ismertsége, a vele kapcsolatos attitűdök vizsgálata 

A gerillamarketing vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír kutatásunk 

szempontjából, hiszen költséghatékony alternatívát nyújt a hazai kis- és 

középvállalkozásoknak a totális médiavásárlási gyakorlattal élő 

nagyvállalatokkal szemben. A reklámimpulzusok számának növekedésével a 

reklámkerülés felerősödött, ezért a hirdetők érdeke az alternatív eszközök 

használata, melyek széles tárházát nyújtja a gerillamarketing. Természetesen 

ezen eszközök alkalmazásakor sem szabad megfeledkezni az etikus 

magatartásról, melynek hiánya az elmúlt évek során számos konfliktust 

eredményezett (SIKLÓSI, 2010). 

A gerillamarketing vizsgálatából kiderül, hogy a legsikeresebb kampányok 

mögött világcégek, nagy márkák álltak. Bár szokás a gerillamarketinget a kis- és 

középvállalkozások körében elterjedt eszköznek beállítani, a legemlékezetesebb 

kampányok mégis óriáscégekhez kötődnek. A kis- és középvállalkozások 

esetében egy új termék bevezetésénél lehet releváns, lokális viszonyok között, 

amennyiben szeretnének már a forgalmazás elején nagyobb szóbeszédet 

generálni. Ami az eszközrendszerbe való beágyazottságát illeti, a 

gerillamarketingre is igaz, hogy az alkalmazott marketing eszközök egyike kell 

legyen: egy magas költségvetéssel dolgozó nagyvállalati kampánynál célszerű 

kiegészítő elemként funkcionálnia. Az általános tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy a fogyasztók fogékonyak a gerillamarketing kampányokra. 

 

5.6.1. A gerillamarketinggel kapcsolatos fogalmak ismertségének vizsgálata 

Mind a személyes megkérdezés, mind az online kérdőíves megkérdezés 

során megvizsgáltuk a gerillamarketinggel kapcsolatos fogalmak általános 

ismertségét. A személyes megkérdezés eredményei alapján a legáltalánosabban 

ismert kifejezések a blog, a vírusmarketing, a gerillamarketing maga, valamint a 

városi legendák (urban legends) voltak.  
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A gerillamarketinggel kapcsolatos fogalmak ismertségének megoszlását a 

37. ábrán tüntettük fel. 
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37. ábra A gerillamarketing ismertsége a személyes megkérdezés 

során (%) n=472 

Ahogy az a 38. ábráról leolvasható, magasan a blog a legismertebb 

fogalom. Közel egyforma mértékben hallottak már gerilla-, illetve 

vírusmarketingről, és nincs sokkal elmaradva a városi legendák fogalma sem. 

Az egyes korcsoportokkal elvégzett kereszttábla-elemzések alapján 

elmondható, hogy blogot a 18-29 évesek 93,6 százaléka véli ismerősnek, 

szemben az 50-59 évesek 43,3 százalékával. A vírusmarketing a legfiatalabb 

vizsgált korosztály közel fele (45,9%) számára volt ismerős, míg az 50-59 

évesek mindössze 10 százaléka találkozott már e fogalommal. Tekintve az 

internet-használati szokásokat, tendenciákat, az egyes korcsoportok a 

várakozásoknak megfelelő jellemzőkkel bírtak. 

 

Az online kérdőív második kérdésblokkjának fókuszában a gerillamarketing 

állt. Ami e fogalmi rendszer eszközeinek ismertségét illeti, leginkább a blog volt 

ismerős a válaszadóknak, közel 57 százalékuk találkozott már vele (34. 

táblázat). Igaz ugyan, hogy a spam (kéretlen reklámlevél) kategóriát is 

megjelölhették a válaszadók (87 százalékuk meg is tette), ez a fogalom némileg 

kilóg a többi közül. Bár mind terjedését, mind némely esetben kreatív 

kivitelezését tekintve akár a gerillamarketing fogalmi körébe is tartozhatna, de a 

kéretlen reklámlevelekkel kapcsolatban a kezdetektől komoly ellenérzések 

generálódtak, míg a gerillamarketing önmagában alapvetően azt a célt tűzte ki, 

hogy alternatív módon nyerje el a vásárlók, fogyasztók tetszését.  
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34. táblázat 

Gerilla marketing eszközök ismertsége az online megkérdezés során (%) 

n=220 

Eszköz Ismeri 
Spam 86,8 
Blog (storm) 56,5 
Permission marketing 46,3 
Flashmob 45,1 
Szájreklám (WoM) 41,4 
Ambient marketing 41,3 
Vírusmarketing 38,2 
Urban legends 33,6 

 

A válaszadók többsége ismeri a gerillamarketing eszköztárának valamelyik 

tényezőjét, és viszonylag sokan a való életben is találkoztak már ilyen jellegű 

kampánnyal (a válaszadók 69 százaléka). A legtöbb esetben az interneten láttak 

ilyen jellegű kampányt, a válaszadók 67 százaléka jelölte be ezt a lehetőséget. 

Érdekes módon a televízió érte el a második helyezést a maga 19 százalékával, 

amiből leszűrhető, hogy a válaszadók többsége nem tudja pontosan 

körülhatárolni a gerillamarketing fogalmát, lévén a gerillamarketing hirdetései 

nem a hagyományos médiumokat használják közvetítő elemként. Ezzel szemben 

meglepően alakult azon válaszadók aránya, akik már személyesen is részt vettek 

valamilyen formában gerillamarketing megmozduláson, amely feltételezhetően 

a hazánkban néhány éve divatos flashmob hullámnak köszönhető (flashmob: 

emberek egy csoportja egy előre megbeszélt helyen és időpontban találkozik, 

véghezvisz egy előre megbeszélt cselekményt, majd utána gyorsan, mintha mi 

sem történt volna, távozik). Az ő arányuk 10 százalékot ért el. A különböző 

gerillamarketing kampányokról a válaszadók fele e-mailben értesült. Mindezen 

adatok alapján kijelenthetjük, hogy a gerillamarketing fogalma (mind a terjedést, 

mind a hordozófelületi megjelenést tekintve) szorosan összekapcsolódott az 

internettel.  

A kampányok mögött álló vállalati szektorok meglehetősen diverzifikáltak, 

megoszlásukat a 35. táblázat mutatja. 
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35. táblázat 

Gerillamarketing kampányt alkalmazó szektorok megoszlása az online 

megkérdezés alapján (n=182) 

Szektorok Százalék 
Telekommunikáció 15,0 
Szórakoztatás 12,0 
Nem találkozott vele 11,0 
Média 10,0 
Szolgáltatási szektor 10,0 
Turizmus 8,0 
Élelmiszer 5,0 
Egészségügy 5,0 
Bank 4,0 
Nonprofit szektor 2,0 
Egyéb 2,0 

 

 

A kutatás szempontjából fontos eredmény az élelmiszer-ipar által elért 

mindössze 5 százalékos eredmény, ami a szektor erőtlen teljesítményét mutatja 

az innováció területén. Erre az alacsony arányra nincs mentség, az előző 

táblázatban is ismertetett eszközök lényegesen olcsóbbak, mint az ad-force 

modell követése.  

Az „Egyéb” válaszlehetőségen belül a kereskedelem, valamint az oktatás 

jelent meg. 

5.6.3. A gerillamarketing fogyasztói megítélése 

A gerillamarketing megítéléséről alapvetően elmondható, hogy a 

válaszadók felismerik és elfogadják a benne rejlő pozitívumokat. Elsősorban a 

kreativitást, az átlagtól való eltérést emelték ki a lehetséges válaszok közül (36. 

táblázat). Az egyetértés mértékét egy ötfokozatú skálán kellett jelölniük, ahol 1- 

egyáltalán nem értek egyet, 5- teljes mértékben egyetértek. 
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36. táblázat 

Gerillamarketinggel kapcsolatos állítások megítélésének megoszlása (%) 

n=220 

Állítás 
Egyetértés mértéke 

1 2 3 4 5 
Fontos az ötletesség, a kreativitás.   2,7   1,4   8,6 34,1 53,2 
A GM célja kitűnni a tömegből, 

eltérni az átlagtól. 
  2,7   4,1 12,7 46,0 34,6 

Van mersze új dolgokat kipróbálni.   2,7   5,0 15,4 43,2 33,7 
Magyarországon kevés GM 

kampány fut. 
  5,5 11,5 26,0 27,5 29,5 

A fogyasztóknak okot ad a 

párbeszédre, ezzel elősegíti a 

márka/termék ismertségét. 
  4,1   7,7 31,3 33,7 23,3 

Költséghatékony, mert nem vásárol 

költséges hirdetési felületet. 
  2,3   7,7 25,8 41,9 22,3 

Elsősorban kisebb vállalatok 

számára érdekes. 
  9,1 20,4 35,3 17,8 17,4 

Közvetítő médiumként elsősorban 

az emberek személyes kapcsolati 

csatornáit használja. 
  3,2   5,5 34,1 40,9 16,3 

Hatékony, mert közvetlenül engem 

szólít meg. 
  6,4   9,6 32,5 35,4 16,1 

A GM-et alkalmazó cég erős 

egyéniséggel bír. 
  5,0   6,8 31,0 41,4 15,9 

Fölösleges, egy cég vásároljon 

inkább televíziós reklámidőt. 
30,8 34,0 26,1   5,0   4,1 

A GM egy felkapott áramlat, hamar 

elhal, nincs jövője. 
22,1 38,1 32,0   4,1   3,7 

Hiteles, hiszen számomra hiteles 

személytől hallok a termékről, 

kampányról. 
14,1 20,9 38,2 23,3   3,6 

A GM alkalmazásával a fogyasztó 

kezébe kerül az irányítás. 
15,5 25,0 39,5 16,4   3,6 

 

 

A táblázat adataiból leolvashatjuk, hogy a válaszadók a gerillamarketinget 

elsősorban az ötletességgel, kreativitással azonosítják. Egyetértenek az innovatív 

jellegével, valamint azzal, hogy eltér az átlagtól, így alkalmas a figyelem 

felkeltésére. A költséghatékonyság szintén lényegi elemként jelent meg: a 

válaszadók 22,3 százaléka teljes mértékben, 41,9 százaléka többnyire egyetért 

ezzel az állítással. A gerillamarketing elsősorban az emberek személyes 
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kapcsolati hálózatát használja a szélesebb rétegek eléréséhez: ezzel az állítással 

a válaszadók 40,9 százaléka többnyire egyetért, 16,3 százaléka viszont már 

teljes mértékben egyetért, vagyis összesen 57,2 százalékuk vélekedik pozitívan 

erről az állításról. Egyetértenek az alapvető célként feltüntethető átlagtól való 

eltéréssel, tömegből való kitűnéssel (80,6%). Fontos, hogy a válaszadók 

többsége hatékonynak, egyszersmind hitelesnek tartja a gerillamarketinget. Ez 

tovább erősíti feltevésünket, hogy ilyen jellegű eszközök alkalmazása 

kifejezetten kívánatos a hazai tejszektor számára. 

 A válaszadók többnyire nem értenek egyet a gerillamarketinggel 

kapcsolatosan megfogalmazott negatív állításokkal: 64,8 százalékuk elutasítja, 

hogy ez egy alapvetően fölösleges technika, egy cégnek inkább a televíziós 

reklámidőre kellene áldoznia. Az állításban megfogalmazott párhuzam nem 

véletlen: az online megjelenő hirdetések fokozatos térnyerésükkel, 

reklámtortából való részesedésükkel alapvetően a televíziótól vonnak el 

forrásokat. A kérdőívet kitöltők jelentős része (60,2%) nem ért egyet továbbá 

azzal sem, hogy a gerillamarketing egy hosszú távú jövő nélküli, felkapott 

áramlat lenne. 

Mindezek alapján igazoltam a H3 hipotézist, miszerint a gerillamarketing 

eszközök (kreatív jellegükből adódóan) kedveltek a fogyasztók körében. 

5.7. Az életmód-jellemzők, valamint a reklámattitűdök összefüggéseinek 

vizsgálata 

Az online megkérdezés esetében a kapott leíró statisztikai elemzések 

eredményeiből következtetni lehetett a válaszadók szegmentálhatóságára a 

reklámokkal kapcsolatos attitűdjeik alapján. A válaszadók ilyen típusú 

szegmentálását faktor- és klaszteranalízis módszerével végeztük. Ennek 

segítségével igyekszünk jól elkülöníthető csoportokat kialakítani, amelyek 

kiindulópontul szolgálhatnak a kis- és középvállalkozások számára a 

célcsoportok beazonosításához, és hozzásegítenek a hatékony kommunikációs 

üzenetek megfogalmazásához. 

5.7.1. Az online kérdőíves megkérdezésben részt vett fogyasztók szegmentálása 

faktor-és klaszteranalízissel 

Az alkalmazott 18 változó alapján 6 jól elkülöníthető faktort sikerült 

kialakítani varimax rotáció alkalmazásával (HOFFMANN, KOZÁK és VERES, 

2000). A KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) mutató értéke 0,656, azaz faktoranalízisre 

alkalmasnak mondható. A Bartlett-teszt szignifikanciája 0,000, eszerint a 

változók páronként nem függetlenek. 
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A kérdőív 10. kérdése 18 reklámokkal kapcsolatos állítást tartalmazott, 

amelyek a velük kapcsolatos attitűdváltozóknak feleltek meg. Az 

attitűdváltozókon elvégzett rotált faktor mátrix eredményeit a 37. táblázat 

tartalmazza.  

 

37. táblázat 

Rotált faktor mátrix a reklámattitűddel kapcsolatos állítások alapján 

(n=220) 

 Faktorok 

Változók 1 2 3 4 5 6 

Egy jó reklám hatására 

vásárolok is a termékből 
,799 ,111 ,240 -,059 ,031 -,007 

Kedvelem a reklámokat ,734 -,223 -,021 ,158 ,164 -,079 

A jó reklámokat szívesen 

megnézem többször is 
,732 -,092 ,091 ,239 ,056 ,067 

Nem tudom kivonni magam a 

hatásuk alól 
,715 ,047 ,183 ,047 -,136 ,101 

Nem befolyásolják a vásárlói 

döntéseimet 
-,487 -,226 ,257 ,212 -,168 ,064 

Egyáltalán nincs szükség ennyi 

reklámra 
-,156 ,764 -,061 ,069 -,056 ,032 

A hirdetések zavarnak ,022 ,718 ,081 ,154 -,123 -,182 

Kevés a színvonalas reklám ,102 ,710 -,090 ,182 -,025 ,098 

A reklámok objektívek ,046 -,210 ,742 ,258 -,032 ,111 

Ha jó a reklám, jó a termék is ,346 -,173 ,641 -,160 ,024 ,057 

A reklám megnöveli a 

termékek árát 
,053 ,259 ,484 -,033 ,063 -,117 

Vannak unalomig ismert, 

ismételhető reklámok 
,047 ,273 ,081 ,744 -,073 ,023 

A reklámokat társadalmi 

célokra is fel lehetne használni 
,155 ,185 -,051 ,691 ,309 -,018 

A jó terméknek is kell a reklám -,068 -,069 ,064 ,002 ,826 ,214 

A reklámok célja becsapni az 

embereket 
-,279 ,174 ,012 -,177 -,671 ,262 

Aki reklámoz, több terméket 

tud eladni 
,019 ,091 ,274 -,235 ,190 ,703 

Túl előnyösen állítják be a 

termékeket 
,117 -,071 -,296 ,178 -,092 ,673 

A reklámozók pontosan tudják, 

mennyi reklámra van 

szükségük 

-,369 -,313 ,213 ,246 -,057 ,405 

Faktorsúly sajátértéke 3,14 2,38 1,60 1,45 1,18 1,07 

 

A feldolgozás után hat jól elkülöníthető faktort kaptunk. Az első faktorra a 

„reklámkedvelés” kifejezés illik, vagyis fontosak a jó reklámok, és kifejezetten 

erősen van jelen a reklámok befolyásoló hatása (a reklámok által kiváltott hatás 

következtében gyakori a vásárlási aktivitás). E faktor elutasító magatartást 
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tanúsít a reklámokat érő negatív kritikákkal szemben, vagyis hogy a reklámok 

célja becsapni az embereket, valamint jellemzően elutasításra került azon állítás, 

miszerint a reklámozók pontosan tudják, mennyi reklámra van szükségük.  

A második faktorra a „minőségkeresés” elnevezést célszerű alkalmazni, 

hiszen megjelenik a hirdetések zavarónak tartott jelenléte, és a kevesebb, de 

színvonalasabb, magasabb minőséget képviselő reklámok iránti igény.  

A harmadik faktorban a reklámok objektivitásán van a hangsúly, melyek 

nem befolyásolják a vásárlói döntéseket, ellenben jellemző a reklámok 

termékárakra gyakorolt növelő hatásának elismerése. Szintén jellemző tényező a 

jó reklám és a jó termék között szoros párhuzam. E faktor hordozhatja a 

„reklámtudatosság” elnevezést. 

A negyedik faktorra a „semlegesség” jelző illik, itt jelenik meg markánsan 

az unalomig ismert, ismételhető reklámok felidézése, valamint az a vélemény, 

hogy a reklámokat társadalmi célokra is fel lehetne használni. 

Az ötödik faktorra a „jó terméknek is kell a reklám” állítás a legjellemzőbb. 

Mivel fontos a reklámok létjogosultsága, a „reklámpártoló” jelzővel illethetjük 

e faktort. Kiemelt szerepet tölt be a „reklámok célja becsapni az embereket” 

állítás elutasítása. 

A hatodik faktorra jellemzően az „aki reklámoz, több terméket tud eladni” 

vélekedés vonatkozik. Jellemző a „reklámozók pontosan tudják, mennyi 

reklámra van szükség” állítás elismerése, de hangsúlyos a reklámok túlzottan 

előnyös termékbeállításával kapcsolatos vélekedés is. Mindezek alapján joggal 

nevezhetjük e faktort „reklámkritikus”-nak. 

A továbbiakban a kérdőívet kitöltők szegmentálását klaszteranalízissel 

végeztük a reklámokkal kapcsolatos attitűdjeik alapján. A klaszterelemzés 

elvégezhető minden olyan területen, ahol szükséges a fogyasztók viszonylag 

homogén és kezelhető szegmensekbe csoportosítása (ALI, GHANI és SAEED, 

2005, idézi DERNÓCZY és JÓZSA, 2006). Ennek megfelelően a válaszadókat 

homogén csoportokba (klaszterekbe) rendeztük. Az elemzés célja pontosabb 

információk nyújtása a hirdetők számára a reklámokkal kapcsolatos fogyasztói 

hozzáállásokról. Az egyes klaszterek arányát a 38. táblázat tartalmazza. A hat 

faktor segítségével 4 klasztert sikerült azonosítanunk, amik a teljes mintát 

lefedik. 
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38. táblázat 

A különböző klaszterek és az egyes klaszterekbe tartozók aránya 

Klaszter Fő Százalék 
A 6    2,7 
B 26   11,8 
C 109   49,3 
D 80   36,2 
Összesen 221 100,0 

 

Bár a kialakított klaszterek közül az első méretét tekintve nagyon kicsi 

(mindössze a minta 2,7 százaléka, azaz 6 fő), e klaszter is számos információval 

szolgál. A további részletesebb elemzést ezért az összes kapott klaszterrel 

kapcsolatban el lehetett végezni. A különböző háttérváltozók szerinti összetételt 

kereszttáblás elemzés segítségével ismertük meg, az így elkülönített 

szegmensekbe a minta egésze beletartozik. A 39. táblázatban az egyes 

csoportok főbb jellemzőit mutatjuk be. 

 

39. táblázat 

A klaszterek összetétele a háttérváltozók alapján 

 A B C D 

Nem 
Inkább nő 

(3,6%) 

Inkább férfi 

(13,6%) 

Vegyes (férfi 

53,6%, nő 45,5%) 

Inkább nő 

(41,8%) 

Életkor 
25-34 közöttiek 

(2,4%) 

25-34 közöttiek 

(11,1%) 

25-34 közöttiek 

(49,2%) 

25-34 közöttiek 

(37,3%) 

Végzettség 

Érettségizett 

(3,9%)/főiskolát 

végzett (4,1%) 

Főiskolát 

(12,2%)/egyetemet 

végzett (22,5%) 

Érettségizettek 

(58,4%) 

Érettségizett 

(32,5%) és 

főiskolát végzett 

(36,5%) 

Lakóhely 

Főváros/ megyei 

jogú város 

(3,2%) 

Inkább 

fővárosban/megyei 

jogú városban élők 

(16,0%) 

Inkább 

falvakban/község-

ben élők (60,9%) 

Inkább 

fővárosban/me-

gyei jogú 

városban élők 

(41,5%) 

Jövedelem 

Nincs (2,8%), 

vagy átlag alatti 

(3,9%, 65-100 

ezer Ft között) 

Inkább átlag alatti 

(17,6%, 65-100 

ezer Ft között) 

Nem rendelkezik 

önálló 

jövedelemmel 

(65,7%) 

Inkább átlag 

alatti (45,1%, 65-

100 ezer Ft 

között) 

 

A kapott négy klaszter legfontosabb tulajdonságait, jellemzőit egyrészt a 

reklámokkal kapcsolatos attitűdjeik, másrészt a médiafogyasztási szokásaikra, 

valamint a gerillamarketinggel kapcsolatos ismeretikre adott válaszok alapján 

írhatjuk le. A szegmensek könnyebb elkülönítése miatt a klasztereket 
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fantázianevekkel is elláttuk HUSZKA (2005) nyomán. A klaszterek 

reklámattitűdökkel kapcsolatos jellemzőinek eredményeit a 40. táblázat 

tartalmazza.  
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40. táblázat 

A klaszterek és a reklámattitűddel kapcsolatos állítások összefüggései 

 Konzervatívok (A) 

Józan 

reklámfogyasztók 

(B) 

Minőségi 

reklámkeresők 

(C) 

Elfogadók (D) 

 Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Túl előnyösen állítják 

be a termékeket. 
5,0 0,0 3,3 1,3 4,4 0,6 4,0 0,8 

Aki többet reklámoz, 

több terméket tud 

eladni. 
4,3 0,5 3,1 1,0 3,5 0,7 2,8 0,9 

A reklámok célja 

becsapni az 

embereket. 
3,8 1,2 2,2 0,9 2,3 0,8 2,7 0,9 

A reklám megnöveli a 

termékek árát. 
3,8 1,6 3,7 1,2 3,7 0,9 3,7 1,1 

Nem tudom kivonni 

magam a hatásuk alól. 
3,5 1,4 1,5 0,7 2,6 1,1 2,1 1,1 

Egy jó reklám hatására 

vásárolok is a 

termékből. 
3,5 1,4 2,1 0,9 3,2 1,0 2,5 1,0 

Ha jó a reklám, jó a 

termék is. 
2,5 1,5 1,7 0,7 1,9 0,9 2,0 0,9 

A jó terméknek is kell 

a reklám. 
3,3 1,6 4,7 0,6 4,5 0,6 3,6 1,0 

Vannak unalomig 

ismert, ismételhető 

reklámok. 

2,5 1,8 3,6 1,5 4,7 0,6 4,5 0,7 

A reklámokat 

társadalmi célokra is 

fel lehetne használni 

1,7 0,8 3,7 1,2 4,7 0,5 4,2 0,9 

Kevés a színvonalas 

reklám. 
3,0 1,4 3,9 0,8 4,6 0,7 3,9 0,8 

Egyáltalán nincs 

szükség ennyi 

reklámra. 

3,7 1,6 3,9 1,2 4,3 0,9 3,6 1,2 

A jó reklámokat 

szívesen megnézem 

többször is. 

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

A hirdetések zavarnak. 3,0 1,7 3,7 1,0 3,9 1,1 3,5 1,1 

Kedvelem a 

reklámokat. 
2,3 1,0 2,0 0,9 3,0 1,0 2,7 1,1 

Nem befolyásolják 

vásárlói döntéseimet. 
2,8 1,5 3,0 1,2 2,7 1,0 3,4 1,0 

A reklámozók 

pontosan tudják, 

mennyi reklámra van 

szükségük. 

2,0 1,1 2,0 4,3 2,1 1,2 2,8 1,2 

A reklámok 

objektívek. 
1,8 1,0 1,4 0,6 2,1 1,0 2,4 1,0 
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Az első klaszter mérete a többihez viszonyítva elenyésző, ám szignifikáns 

értéket mutat számos, a kérdőívben feltett kérdéssel. A kapott eredmények 

alapján a „konzervatívok” csoportjáról beszélhetünk. A legfontosabb tényező a 

reklámok eltúlzott termékelőny-hangsúlyozása, ugyanakkor egyetértenek azon 

állítással, hogy aki többet reklámoz, több terméket tud eladni. Bár elismerik, 

hogy a reklámok célja becsapni az embereket, ugyanakkor többnyire 

megállapítják, hogy nem tudják kivonni magukat a hatásuk alól, sőt, egy jó 

reklám hatására vásárolnak is a termékből. Ők a legelutasítóbbak azon állítással, 

miszerint a reklámokat társadalmi célokra is fel lehetne használni, valamint 

erősen szubjektívnek tartják a reklámokat. A csoport 50%-a mindössze 1-2 órát 

tölt internet előtt naponta, ami (a többi klaszterrel összehasonlítva) nem 

kifejezetten magas érték. A további médiumfogyasztási szokásokat tekintve 

elmondható, hogy televíziót 50 százalékuk 1-2 óra, 33,3% 2-4 óra időtartamban 

néz; a nyomtatott sajtót tekintve 33,3 százalékuk kevesebb, mint fél óráig olvas. 

A csoport tagjainak 83,3 százaléka találkozott már tej illetve 

tejtermékreklámmal az interneten. A reklámelemek tekintetében a 

legfontosabbnak az egészségvédő funkcióról szóló információt tekintik, emellett 

33,3 százalékuk megállapította, hogy amennyiben több lenne a tej és tejtermék 

reklám, többet fogyasztanának e termékekből. Ugyancsak egyharmaduk minél 

rövidebb reklámokkal szeretne találkozni. Kiemelt szerepet tölt be továbbá a 

termék csomagolása, 66,7 százalékuk többnyire fontosnak tartja. A reklám 

szereplői esetében sikerült még szignifikáns eredményt kimutatni, 33,3 

százalékuk többnyire jelentéktelennek tartja ezt az elemet.  

A gerillamarketing eszközöket tekintve a blog volt a legismertebb, 

egyharmaduk találkozott már vele. A gerillamarketing kampányokkal 

kapcsolatban a kreativitás fontosságát hangsúlyozzák, a csoport tagjainak fele 

teljes mértékben egyetért vele. Ugyanez az eredmény volt kimutatható a 

gerillamarketing alapvető céljának tekintetében, vagyis hogy ki kell tűnni a 

tömegből, a reklámokat övező médiazajból. Nem ismerik el azonban a 

gerillamarketing azon tulajdonságát, hogy közvetítő médiumként az emberek 

személyes csatornáit használja: több mint 50 százalékuk elutasítja ezt a feltevést. 

A gerillamarketing anyagi hátteréről is óvatosan alkotnak véleményt, a csoport 

50 százaléka többnyire nem ért egyet azzal az állítással, hogy költséghatékony, 

mert nem vásárol költséges hirdetési felületeket. Egyharmaduk elutasítja 

továbbá, hogy a gerillamarketing a fogyasztóknak okot ad a párbeszédre, és 

ezzel elősegíti a márka/termék ismertségét. 
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A kérdőívben vizsgált reklámokkal kapcsolatban három esetében sikerült 

szignifikáns értéket kapni, ami alapján elmondható, hogy a csoport fele erős 

ellenérzéseket táplált az animált reklámokkal kapcsolatban. A szignifikáns 

értéket biztosító három reklám a Drink milk!, a Boci Foci, valamint a Sole-Mizo 

kampányfilmje volt. 

A második klaszterbe a „józan reklámfogyasztók” tartoznak. A legerősebb 

egyetértés a „jó terméknek is kell a reklám” állítás esetében volt tapasztalható, 

vagyis elismerik a reklámok létjogosultságát. Számos állítással kapcsolatban a 

legelutasítóbb csoport: igenis ki tudják vonni magukat a reklámok hatása alól, 

minőségi szempontból szét tudják választani a reklámokat és a reklámozott 

termékeket, ők tartják a legkevésbé objektívnek a reklámokat, és véleményük 

szerint a reklámozóknak egyáltalán nincs tudomásuk az optimális 

reklámmennyiségről. Médiumfogyasztási szokásait tekintve aktív internetező 

csoportról beszélhetünk, 38,5 százalékuk napi 1-2 órát, mintegy 27 százalékuk 

napi 4 óránál többet tölt a számítógép monitora előtt. A televízió esetében 34,6 

százalékuk naponta 1-2 órát, 23,1 százalékuk 2-4 órát, sőt, 11,5 százalékuk 4 

óránál többet tölt a képernyő előtt. Viszont 11,5 százalékuk kevesebb, mint fél 

órát tölt televíziózással napi szinten. A reklámokkal kapcsolatban 

megemlítendő, hogy 42,3 százalékuk találkozott már tej illetve 

tejtermékreklámmal internetes felületen. A csoport több mint fele (53,8%) 

teljesen egyetért azon állítással, miszerint a reklám legfontosabb feladata, hogy 

informáljon a termék egészségvédő funkciójáról. Viszont 46,2 százalékuk 

elutasítja azt a feltevést, hogy több tej és tejtermékreklám esetén többet is 

fogyasztana ezekből a termékekből. A csoport valamivel több, mint fele (53,8%) 

többnyire egyetért azzal, hogy a reklámnak minél rövidebbnek kellene lennie. A 

reklámozott termékek csomagolásával kapcsolatban 26,9 százalékuk 

reklámozási szempontból többnyire fontosnak tarja ezt az elemet. További 

szignifikáns értéket mutatott a reklám szereplőinek megítélése, a csoport 23 

százaléka szerint ez a reklám legkevésbé fontos eleme, 11,5 százalékuk szerint 

viszont ez a legfontosabb.  

A különböző gerillamarketing eszközök tekintetében e klaszter is a blogot 

jelölte meg legismertebb elemként, 57,7 százalékuk ismeri. A gerillamarketing 

kampányokkal kapcsolatban a kreativitás fontosságát hangsúlyozzák, 80,8 

százalékuk egyetért e fogalom kiemelt jelentőségével. A csoport 88,5 százaléka 

tartja fontosnak továbbá a tömegből való kitűnést. Kevésbé határozott a csoport 

véleménye a gerillamarketing azon tulajdonságáról, hogy közvetítő médiumként 

az emberek személyes csatornáit használja: 42,3 százalékuk többnyire egyetért 

ezen állítással, de 46,2 százalékuk a határozatlanságra utaló „egyet is értek, meg 
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nem is” véleményen van. A csoport 50 százaléka szerint a gerillamarketing 

költséghatékony, mert nem vásárol költséges hirdetési felületeket. A többségük 

(46,1%) egyetért azzal, hogy a gerillamarketing a fogyasztóknak okot ad a 

párbeszédre, ezzel elősegíti a márka/termék ismertségét. A kérdőívben vizsgált 

reklámok esetében a Sole-Mizo reklám mindössze a csoport 37,5 százalékának 

tetszett, a Drink milk! reklám esetében már 62,5 százalék ez az arány, a Boci 

Foci esetében pedig 60,9 százalék.  

A harmadik klaszterre a „minőségi reklámkeresők” elnevezés illik. A 

klaszter tagjai sok unalmas reklámot ismernek, az egyszerű hirdetések zavarják 

őket, és kevés reklámot tartanak színvonalasnak. Bár jobbára kedvelik a 

reklámokat, beérnék kevesebb, de magasabb minőséget képviselő reklámokkal. 

Esetükben az internet előtt töltött idő magas, a csoport közel fele (44,4%) 2-4 

órát, 30,6 százalékuk 1-2 órát, 18,5 százalékuk pedig több, mint 4 órát tölt el 

internetezéssel. A különböző okostelefonokról történő online tevékenység ennél 

a csoportnál 17,8 százalékuk esetében napi 1-2 órát jelent. A televízió esetében a 

médiumfogyasztási arány a következőképpen alakul: 43,5 százalékuk 1-2 órát, 

21,3 százalékuk 2-4 órát, viszont 18,5 százalékuk kevesebb, mint fél órát tölt a 

tévéképernyő előtt. A csoport 62 százaléka találkozott már tejreklámmal 

valamilyen online felületen. 

Ami a reklámok tartalmát illeti, 64,8 százalékuk szerint a reklám igenis 

informáljon a termék egészségvédő funkciójáról. A csoportnak 50,8 százaléka 

állítja, hogy ha több lenne a tej és tejtermék reklám, többet is fogyasztana e 

termékekből. A csoport 75 százaléka szerint a reklámoknak nem szabad 

hosszúnak lennie. A termék csomagolása a klaszter 72,2 százaléka számára 

jelentős. A különböző reklámok szereplői a csoport fele számára jelentős 

tényező.  

A gerillamarketing megítélésének szempontjából a blog ismét magas, 65,7 

százalékos ismertséggel bír. Az ilyen jellegű kampányok esetében szintén a 

kreativitást hangsúlyozzák: kiemelkedően magas, 93,6 százalékos arányban 

tulajdonítanak jelentőséget e tényezőnek. A csoport 85,2 százaléka szerint a 

gerillamarketing alapvető célkitűzése kitűnni a tömegből. Azzal, hogy közvetítő 

médiumként az emberek személyes csatornáit használja, a csoport 61,1 

százaléka ért egyet. Szintén magas arányban, 73,2 százalékkal gondolnak a 

gerillamarketingre, mint költséghatékony megoldásra. A szignifikáns állítások 

közt szerepelt továbbá, hogy a gerillamarketing a fogyasztóknak okot ad a 

párbeszédre, ezzel elősegíti a márka/termék ismertségét, amivel a csoport 67,6 

százaléka ért egyet. 
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A vizsgált reklámok esetében a Sole-Mizo reklám 70,9 százalékos tetszési 

indexszel bír, a Drink milk! kampányfilmmel kapcsolatba ugyanez az arány 75 

százalék, míg a Boci foci reklámnál alacsonyabb, 65,9 százalék. 

A negyedik klaszter a reklámokkal kapcsolatos attitűdjeik alapján az 

„elfogadók” elnevezéssel illethető. A csoport tagjainak vásárlási döntéseit 

befolyásolják a legkevésbé a reklámok, a többi klaszterrel összehasonlítva pedig 

ők tartják a leginkább objektívnek a reklámokat. Véleményük szerint egy jó 

reklám mögött nem feltétlenül áll jó termék. Médiafogyasztási szokásaikat 

tekintve aktív internetezőkről van szó: 32,5 százalékuk napi 4 óránál többet, 

28,8 százalékuk napi 2-4 órát, míg 27,5 százalékuk 1-2 órát tölt online. 

Mobiltelefonról a csoport 8,8 százaléka naponta 1-2 órát internetezik. A 

televízió kapcsán 40 százalékuk napi 1-2 órát, 20 százalékuk 2-4 órát, és szintén 

20 százalékuk kevesebb, mint fél órát tölt a képernyő előtt. Újságolvasással a 

csoport 47 százaléka kevesebb, mint fél órát tölt. A klaszter tagjainak 56,3 

százaléka találkozott már tejreklámmal az interneten. Azzal, hogy egy reklám 

informáljon a termék egészségvédő funkciójáról, a csoport 72,5 százaléka ért 

egyet teljesen. Viszont 12,6 százalékuk nem ért egyet ezzel az állítással. 

Elutasítják azt a feltevést, hogy ha több lenne a tej és tejtermék reklám, többet 

fogyasztanának e termékekből: mindössze 10 százalékuk ért egyet teljesen, 30 

százalékuk pedig egyáltalán nem ért egyet vele. A csoport 48,8 százaléka szerint 

fontos, hogy a reklám minél rövidebb legyen. Számukra a termék csomagolása 

jobbára fontos tényező (67,6%). 

A reklámok különböző elemeinek esetében kevés jelentőséget 

tulajdonítanak a reklám szereplőinek. 

A gerillamarketing jellemzőinek vizsgálatából kiderült, hogy a blog 45 

százalékos ismertségnek örvend. A kreativitás szintén fontos tényező e klaszter 

tagjai számára, 83,8 százalékuk kiemelten fontos szerepet tulajdonít neki. A 

csoport háromnegyede (73,8%) szerint alapvető célkitűzés kitűnni a tömegből. 

Mintegy fele a csoportnak (56,3%) úgy gondolja, hogy közvetítő médiumként az 

emberek személyes csatornáit használja. Többségük (60%) egyetért azzal, hogy 

a gerillamarketing költséghatékony, mert alkalmazása során nem vásárolnak 

költséges hirdetési felületeket. Viszonylag magas a bizonytalanok aránya azon 

kérdés megítélésében, hogy a gerillamarketing a fogyasztóknak okot ad a 

párbeszédre, és ezzel elősegíti a márka/termék ismertségét. 

A vizsgált reklámokkal kapcsolatban 51,4 százalékuknak tetszett a Sole-

Mizo reklám, 27,2 százalékuk viszont elutasító vele kapcsolatban. A „Drink 

milk!” kampány esetében 59,1 százalék volt a támogatók, 24,2 százalék a 

bizonytalankodók aránya. A Boci Foci reklám esetében 52,3 százalékuk fejezte 
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ki tetszését, és csupán a csoport ötödének voltak ellenérzései a reklámmal 

kapcsolatban.  

A táblázatok alapján számos párhuzam, valamint szignifikáns eltérés 

fedezhető fel az egyes klaszterek között. A csoportok tagjai többnyire elismerik 

a reklámok létjogosultságát. El tudják választani a reklámok minőségét a 

reklámozott termékek minőségétől, továbbá a reklámokat jobbára nem tartják 

objektívnek. A reklámok mennyiségét eltúlzottnak érzik, és nem tartják 

valószínűnek, hogy a megrendelők tisztában vannak az optimális 

reklámmennyiséggel.  

A kapott eredmények alapján elmondhatjuk, hogy Magyarország online 

populációja a reklámokkal kapcsolatos attitűdök alapján egymástól eltérő, 

homogén csoportokba sorolható. A kialakított szegmensek olyan utalásokat 

fogalmaznak meg, amely a hatékonyabb reklámozást, végső soron pedig egy 

mind a fogyasztók, mind a reklámozók szempontjából előnyösebb hazai 

reklámozási kultúra kialakítását teszik lehetővé. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

Ebben a fejezetben az alkalmazott szekunder és primer vizsgálatok 

eredményei alapján fogalmazom meg következtetéseimet, valamint 

felhasználható javaslatokat teszek a tejipar szereplői számára. 

 A disszertációban bemutatott vizsgálatok eredményei alapján 

kijelenthetjük, hogy a hazai tej és tejtermék reklámok, ezzel együtt a 

reklámozási kultúra jelentős fejlesztésekre szorul. Ennek hiányában nem 

valósulhat meg a különböző tej és tejtermékek fogyasztásának növelése,  

amely pedig alapvető célkitűzése kell legyen a tejiparnak. 

 A kutatómunka során megvizsgáltuk az egyes tej és tejtermékek 

fogyasztási gyakoriságának jellemzőit, a különböző termékek 

kedveltségét. Megállapítottam, hogy a legnépszerűbb termékek a vaj, a 

folyadéktej, valamint a tejpor. Ezen termékek fogyasztási 

gyakoriságának további növelése megvalósítható lenne egy átgondolt 

közösségi marketingstratégia keretein belül megtervezett és kivitelezett 

marketingkommunikációs kampánnyal, amely elsősorban online 

kommunikációs tevékenységre kell, hogy épüljön.  

 A kutatás adataiból kitűnt, hogy az egészségességre gyakorolt hatás 

fontos vásárlást befolyásoló tényező. Ennek megfelelően az 

élelmiszeripari termékek esetében különösen fontos bizalmi tényezők 

fejlesztésével, a tej és tejtermékek táplálkozási előnyeinek 

hangsúlyozásával stabil USP alakítható ki. A tudatosan tervezett 

reklámkampányok során ennek hangsúlyozása központi elemként kell 

megjelenjen. 

 Bár a USP a tej és tejtermékek esetében az egészségességre kell 

koncentráljon, a marketingkommunikáció-kampányok során a klaszterek 

jellemzőinek figyelembevételével kell azokat megtervezni. Ezek a 

szempontok már a termékfejlesztés fázisában meg kell hogy jelenjenek, 

ezáltal jelentős költség-és energia-megtakarítást lehet elérni a 

kampányok kivitelezésekor. Így a marketing szakemberek jelenléte a 

termékfejlesztés fázisában is megkérdőjelezhetetlen. 

 A marketingkommunikáció tervezése során javaslom a tudatos 

reklámtervezést, amelynek során központi szerepet kell kapjon a hosszú 

távú attitűdváltozást kiváltó főutas meggyőzési technika alkalmazása. A 

kapott eredmények igazolják a fogyasztók információk iránti igényét. A 

disszertáció Célkitűzések fejezetében megfogalmazott H1 nullhipotézist 
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(a fogyasztók az érzelmekre ható reklámokat igénylik) ennek alapján 

elvetem. Fontos megjegyezni, hogy a kapott eredmény nem egyenértékű 

a mellékutas, emóciókra ható eszközök alkalmazásának elhagyásával, 

hanem hangsúlyáthelyezést javaslok a kognitív folyamatokat kiváltó 

tényezők, reklámelemek alkalmazása felé. Vegyes alkalmazásra kell 

törekedni, de nem elfelejtve: a mellékutas eszközök a figyelem 

felkeltésére és megragadására alkalmasak, a főutas elemek pedig a 

cselekvést képesek kiváltani. Ez a fajta szemléletváltás nem jelent 

többletköltséget: pusztán átgondoltabb reklámtervezést, melynek 

segítségével hatékonyabb, a figyelmet jobban megragadó reklámok 

születhetnek. 

 Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fogyasztói tudatosság erősítésére. Ez 

megvalósítható a tej és tejtermékek fogyasztási előnyeivel kapcsolatos 

többletinformációk nyújtásával egy gerillamarketing kampány 

keretében. Ennek segítségével lehetővé válik az egészséges táplálkozás 

szerepének erősítése, fogyasztói tudatban történő pozicionálása, 

újrapozícionálása. 

 Az egyes márkaprofilok (pl. fiatalos, illik hozzám) alapul szolgálhatnak a 

hazai vállalkozások számára a márkázási stratégiájuk kialakításához. 

 A hazai reklámpiacon hiányoznak a tejszektor gerillamarketing 

megjelenései, amellyel komoly lehetőségtől esnek el a hazai tej és 

tejtermékek. Ennek alapján kijelenthető, hogy a gerillamarketing 

alkalmazása megkerülhetetlen a hazai kis- és középvállalatok számára. A 

költséghatékonyságon túl a kutatás adatai igazolják a H3 nullhipotézist, 

miszerint a fogyasztók nyitottabbak az ilyen jellegű reklámozásra, mint a 

hagyományos médiafelületeken megjelenő reklámokra. A 

gerillamarketing felhasználásával csökkenthető lenne a reklámkerülés, 

vagyis új, pozitív attitűdöket lehetne kialakítani nem csupán a tej és 

tejtermékek, de maguk a reklámok iránt is. Figyelembe kell venni 

azonban a kreatív, minőségi reklámok tervezéséhez szükséges 

szakismeretet: a takarékoskodásnak nem ezen a területen kell 

megvalósulnia. 

 A gerillamarketing szerepe sokrétű. Véleményem szerint legerősebb 

hatást a termékbevezetésnél lehet vele elérni, akár kiegészítő, akár 

önálló kampánystratégiaként. Hosszabb ideje piacon lévő termékek, 

szolgáltatások esetében az újrapozícionálásban, célcsoport-bővítésben 

nyújthat hatékony segítséget. 
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 A hazai közösségi marketingszervezetek számára elengedhetetlen a 

fogyasztási következményekkel kapcsolatos kockázatkerülő magatartás 

pozitív irányú befolyásolása. A vizsgálatok eredményei azt mutatják, 

hogy jelenleg a tejszektorban hiányzik egy tudatos, hosszú távra szóló, a 

fogyasztók objektív tájékoztatására fókuszáló marketingkommunikációs 

stratégia. 

 Egy ilyen stratégia alkalmazásával a kis és középvállalatok imázsának, 

végső soron pedig bevételeinek jelentős növelését lehetne elérni, mely 

nemzetgazdasági szempontból jelentős hatású lenne. 

 Át kell alakítani a médiavásárlási szokásokkal kapcsolatos hagyományos 

szemléletmódot. A televízió egyeduralma a következő években veszít 

jelentőségéből, míg dinamikusan fejlődik az internet használata. A 

kutatás eredményei igazolják a H2 nullhipotézist, miszerint a fogyasztók 

internet előtt töltött ideje növekszik, míg ezzel párhuzamosan csökken a 

hagyományos médiumok fogyasztásával töltött idő. A médiahasználati 

tendenciák átalakulását követi a reklámköltési adatok változása is. Ennek 

megfelelően célzott online kampányt javaslok a tejszektor számára, annál 

is inkább, mivel az eredmények alapján kitűnik, hogy jelenleg a tej és 

tejtermékek online reklámjai alacsony ismertségi fokkal bírnak. Egy 

jövőbeni kampány során figyelmet kell fordítani az online populáció 

szegmentálására, a látogatott weboldalak függvényében. 

 A vizsgálatok során kapott klaszterek megbízható alapot szolgáltatnak az 

előbb említett szegmentálás elvégzéséhez, így lehetővé válik a 

különböző célcsoportokat egyénileg megtervezett, jól elkülöníthető 

kampányokkal megszólítani. Azonban ezek a szempontok már a 

termékfejlesztés fázisában meg kell jelenjenek, ezáltal jelentős költség- 

és energia-megtakarítást lehet elérni a kampányok kivitelezésekor. 

 A kutatás során kialakított klaszterek elemzése alapján kijelenthető, hogy 

a hirdetők számára fontos felismerni: át kell alakítani a médiavásárlási 

szokásokkal kapcsolatos hagyományos szemléletmódot. A televízióval 

együtt a rádió, valamint a nyomtatott sajtó folyamatosan veszít 

jelentőségéből, míg dinamikusan fejlődik az internet használata. A 

jövőbeni kampányok tervezésekor ezt a tendenciát a hazai tejszektornak 

szem előtt kell tartania. 

 A klaszterképzés során kapott négy jól elkülöníthető csoportot 

különböző kommunikációs eszközökkel célszerű megközelíteni:  
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(1) A konzervatívok esetében a hagyományos ATL eszközök 

célravezetők: kellően rövid, igényesen kivitelezett televíziós reklámok 

(melyekben a hangsúly az információn, és nem a reklám szereplőin van), 

kültéri reklámhordozók, nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, 

rádiós reklámspotok.  

(2) A józan reklámfogyasztók esetében ezzel szemben a BTL szerepe 

jelentős: az eladáshelyi reklámeszközök, a kommunikációra, 

továbbküldésre alkalmas vírusmarketing eszközök (képek ,videók), vagy 

a gerillamarketing eszközök közül a flashmob lehet alkalmas e csoport 

elérésére.  

(3) A minőségi reklámkeresők élvezetet lelnek a reklámokban, tehát őket 

lehet az eszközök legszélesebb skálájával megszólítani: blogstorm, 

vírusmarketing, a csomagolás fontossága miatt a POS és POP eszközök, 

ambient marketing, grassroot, astroturfing, influencer marketing, buzz, 

urban legends – ezek mindegyike jól használható. 

(4) Az elfogadók szkeptikusan állnak a reklámokhoz, esetükben a stealth 

marketing, permission marketing, valamint rövid, igényes vírusfilmek 

működhetnek. 

Összességében kijelenthető, hogy egy átgondolt marketing-kommunikációs 

kampány segíthet a tej és tejtermékek szükségessé, mára elengedhetetlenné vált 

újrapozícionálásában.  
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

(1) A reklámhatékonyságra ható kreatív tényezők fogyasztói megítélésének 

vizsgálata 500 fős országos személyes megkérdezés, valamint egy 220 fős 

online megkérdezés során történt. Az eredmények alapján megállapítható, 

hogy az alkalmazott reklámelemek, valamint a vizsgált szlogenek nem 

hatékonyak, nem épültek be a fogyasztók emlékezetébe. Az elutasítás 

pólusai közé tartoztak a zavaros, átláthatatlan kreatív koncepciók, a nem 

megfelelő csomagolás, az alacsony információtartalom, és a nem kielégítő 

színvonalú animációk alkalmazása. A reklámok szereplői, az esetleges 

hírességek pusztán a mellékutas meggyőzés kategóriájába tartoznak, azaz 

nem képesek hosszú távú attitűdváltozást kialakítani. 

A legfontosabb meggyőző involváló reklámelemek: a termékinformáció az 

egészségvédő funkciókról, amely kiemelt szerepet tölt be az egyes 

korcsoportok életében. További meggyőző involváló elem a szlogen, a 

zene, valamint az érthető kerettörténet.  

A vizsgálathoz felhasználtam a kognitív válaszelemzés modelljét, melyet e 

terület vizsgálatához még nem alkalmaztak. 

 

(2) A tej és tejtermékek esetében Magyarországon először került sor a 

gerillamarketing vizsgálatára. A 220 fős online megkérdezéssel részletesen 

vizsgált gerillamarketinggel kapcsolatos eredményeim alapján 

megállapításra került, hogy a fogyasztók nyitottak és fogékonyak az ebbe a 

kategóriába tartozó eszközökre.  

 

(3) A reklámokkal kapcsolatos attitűdök alapján végrehajtott faktor- és 

klaszterelemzés eredményei alapján felállított csoportok a gyakorlatban 

végrehajtott célcsoport-szegmentáció alapjául szolgálhatnak. A 220 fős 

mintából kialakított klaszterek a teljes mintához viszonyított arányuk 

alapján: konzervatívok (2,7%), józan reklámfogyasztók (11,8%), minőségi 

reklámkeresők (49,3%), valamint az elfogadók (36,2%). 

 

(4) A hazai tej és tejtermékreklámok hatékonyságának vizsgálatakor először 

alkalmaztam a főutas (kognitív, értelmi alapon befolyásoló, hosszú távú 

hatást kiváltó) és mellékutas (érzelmi reakciókat kiváltó, rövidtávon 

hatásos) meggyőzésen alapuló elemzési metódust.  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A disszertációban a hazai tej és tejtermékek marketingkommunikációs 

tevékenységét elemeztem szekunder és primer adatgyűjtés segítségével. A 

primer kutatás szakértői mélyinterjúk, két kérdőíves megkérdezés, valamint 

fókuszcsoportok segítségével történt. Fő célkitűzésként szerepelt: 

- a tej és tejtermékek fogyasztási gyakoriságának vizsgálata, 

- a reklámattitűdök, preferenciák vizsgálata, 

- a gerillamarketing ismertségének és a hozzá kapcsolódó attitűdök 

vizsgálata, 

- a médiafogyasztási szokások vizsgálata. 

A primer vizsgálatok alapjául szolgáló szakértői mélyinterjúkat, majd a 

személyes megkérdezést (500 fő részvételével) 2009-ben bonyolítottuk le. A 

kérdőív 26 kérdést tartalmazott két blokkban, ahol az első a tej és tejtermék 

fogyasztási szokásokat, a második pedig a médiafogyasztási szokásokat, 

valamint reklámokkal kapcsolatos attitűdöket vizsgálta. A reprezentatív online 

megkérdezésre 2011-ben került sor, 220 válaszadóval. A kérdőív 30 kérdést 

tartalmazott három blokkban, ahol az első blokk a reklámokkal kapcsolatos 

attitűdöket, a második a gerillamarketinggel kapcsolatos ismereteket, a 

harmadik pedig a konkrét tej és tejtermékreklámokat vizsgálta. A 

fókuszcsoportos kutatás a tej és tejtermékreklámok kvalitatív vizsgálatát 

szolgálta a kognitív válaszelemzés módszerének felhasználásával. 

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a tej és tejtermékek fogyasztási 

aránya növelhető lenne egy átgondolt marketingkommunikációs stratégia 

kialakításával. Az elsősorban online felületek kihasználása mind a hazai kis- és 

középvállalkozások, mind a közösségi marketing szervezetek számára időszerű 

és szükséges lépés a fogyasztási volumen növeléséhez. A reklámok tekintetében 

a fogyasztók a főutas, hasznos információkat tartalmazóakat részesítik előnyben 

a mellékutas, érzelmekre ható reklámokkal szemben.  

Az eredmények szerint a megkérdezettek médiafogyasztási szokásai 

átalakulnak, veszít jelentőségéből a nyomtatott sajtó és a rádió, őrzi pozícióját a 

televízió, és dinamikus térhódítás tapasztalható az internet esetében. A 

gerillamarketing fogalomköre a fogyasztók körében egyre ismertebb, és 

eszközei elfogadottabbak, mint a hagyományos reklámok. 

A reklámattitűdöket tekintve sikerült a fogyasztókat négy különböző 

klaszterbe sorolni, melyek a következők: konzervatívok (2,7%), józan 
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reklámfogyasztók (11,8%), minőségi reklámkeresők (49,3%), elfogadók 

(36,2%). 

A fókuszcsoportos kutatás során a kognitív válaszelemzés módszerét 

alkalmaztuk, melynek legfontosabb eredménye, hogy a mai fogyasztó számára 

az ideális reklám rövid, tartalmazza a lényegi információkat a termékről és 

annak egészségre gyakorolt jótékony hatásairól, mindezt egy harmonikus, 

követhető, minden korosztály számára elfogadható kerettörténettel rendelkező 

filmben, melyhez pozitív érzelmi reakciót kiváltó aláfestő zene társul. A sztárok, 

hírességek reklámokban történő alkalmazása mellékutas meggyőzéshez tartozik, 

vagyis nem képes tartós attitűdváltozást kiváltani. 

A dolgozat zárásaként javaslatokat fogalmaztunk meg a hazai tejszektor 

számára, amely alapján elmondható, hogy időszerűvé vált egy átgondolt 

marketingkommunikációs stratégia kialakítása és megvalósítása. A változások 

fő iránya a megváltozott médiafogyasztási szokások figyelembevételével 

kialakított, gerillamarketing eszközöket felvonultató átfogó reklámkampány 

indítása. A másik fontos tényező a reklámok minőségi javítása a főutas 

meggyőzésre alkalmas elemek használatával, melyek segítségével hosszú távú, 

pozitív attitűdök kiváltása lehetséges mind a tej és tejtermékekkel, mind a 

reklámokkal kapcsolatban.  
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9. SUMMARY 
 

In the thesis, the activity of the marketing communication of the national 

milk and milk products has been analysed with the help of primary and 

secondary data collection. The primary research took place by means of two 

questionnaire surveys on one hand, and by making use of unstructured deep 

interviews of focus groups on the other hand. The main objectives have been the 

followings: 

- the study of the consumption frequency of the milk and milk products 

- the study of the advertisement attitudes, preferences 

- the study of the guerrilla marketing and the attitudes connected with it 

- the study of customs concerning the media consumption  

The personal surveys aiming to constitute the base of the primary analysis 

were prepared in 2009, with the participation of 500 persons. The questionnaire 

contained 26 questions in two blocks, where the first block was to study the 

consumption customs of the milk and the milk products, whereas the second 

block aimed to study the customs concerning the media consumption and the 

attitudes related to the advertisements as well. The representative online 

questioning took place in 2011 with the involvement of 220 persons. The 

questionnaire contained 30 questions in three blocks, where the first block 

studied the attitudes connected with the advertisements, the second one the 

knowledge related to the guerrilla marketing and the third one the concrete 

advertisements on the milk and milk products. 

According to the results, the media consumption customs of the persons 

questioned are being transformed, the printed press and the radio are losing their 

importance, the television is keeping its position and a dynamic expansion can 

be experienced in the case of the internet. The notion of the guerrilla marketing 

is getting more and more familiar in the consumers’ circle, and its tools are more 

tolerated than the traditional advertisements. 

Based on the advertisements attitudes, it was possible to group the 

consumers into four clusters that are the followings:  the conservative ones 

(2,7%), the sober advertisements consumers (11,8%), the qualitative 

advertisements seekers (49,3%), the acceptors (36,2%). 

The method of the cognitive response analysis has been applied in the 

course of the focus group research and its most relevant result is that the ideal 

advertisement for today’s consumers is brief, it contains the most essential 

information about the product and its beneficial effects concerning the health, 
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and achieving this result in a harmonic film that can be followed, is accepted by 

each generation and has a proper frame; furthermore it is also significant that 

background music is associated with this film, producing a positive emotional 

reaction. The application of film stars and celebrities in the advertisements 

belongs to the by-way conviction, in other words, it is not able to produce a long 

term attitude change.  

Finally, suggestions for the national milk sector have been made in the last 

section of the thesis, according to which it can be stated that important changes 

have to be applied. The main direction of these changes is launching a 

comprehensive advertisement campaign which takes into consideration the 

changing media consumption customs and demonstrates the guerrilla marketing 

tools. The other important factor is to increase the quality level of 

advertisements with the use of central route elements, which could help to cause 

long term, positive attitude change. 

  



142 

 

10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Köszönettel tartozom disszertációm megírásához nyújtott közreműködéséért 

és áldozatos munkájáért témavezetőmnek, Dr. Berke Szilárdnak. Köszönöm 

kollégáim, mindenekelőtt Dr. Szente Viktória, valamint Dr. Szigeti Orsolya, Dr. 

Szakály Zoltán, Dr. Polereczki Zsolt, Dr. Széles Gyula, Pintér Attila és Dr. 

Bertalan Péter szakmai segítségét, biztatását és útmutatását. 

Köszönöm családomnak, akik lehetővé tették tanulmányaimat, és 

mindenben támogattak. Köszönöm barátaimnak végtelen türelmüket, amit 

tanúsítottak irántam a disszertáció megírásának ideje alatt. 

Végül köszönettel tartozom feleségemnek, aki türelemmel viselte 

kötelezettségeimet, mindvégig támogatott és kitartott mellettem. Ez adott erőt 

kutatásaim befejezéséhez, a disszertáció megszületéséhez. 

  



143 

 

11. IRODALOMJEGYZÉK 
 

1. Anderson, C.: Hosszú farok. HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2007 27-39. 

2. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen, H, 

S.: Pszichológia. Osiris kiadó, Budapest, 2003 541-544. 

3. Baack, C.: Integrated advertising, Promotion, and Marketing 

Communications. Prentice Hall, New Jersey, 2010 4-13. 

4. Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi kiadó, 

Budapest, 2003 247-494. 

5. Balogh G.: Homo informaticus: új embermodell. A tudás társadalma, II. 

kötet. Stratégiakutató Intézet, Budapest, 2002 443-461. 

6. Barabási A. L.: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon, Buda-

pest, 2011. 216-236 

7. Bauer A., Berács J.: Marketing. Aula kiadó, Budapest, 1998. 

8. Béres, I., Horányi Ö.: Társadalmi kommunikáció. Osiris, Budapest, 

2001 86-96. 

9. Berke Sz., Molnár E.: Reklámstratégia a funkcionális élelmiszerek pia-

cán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (1) 19-30 (2006) 

10. Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése 

az állati eredetű alapélelmiszereknél. Doktori disszertáció, Kaposvári 

Egyetem Állattudományi Kar, 2003, 40-110. 

11. Berke Sz.: A táplálkozási előnyök szerepe a fogyasztók élelmiszerválasz-

tásában. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 1 (1) (2004)  

12. Berkley, H.: Marketing in the New Media. International Self-Counsel 

Press Ltd, North Vancouver, 2007 67-88. 

13. Bernschütz, M: Az integrált marketingkommunikáció magyarországi 

alkalmazásának feltételei és korlátai. Marketing & Menedzsment 43 (4) 

70-76 (2009) 

14. Binet, L.: A reklám hatékonyságának értékelése. Marketing & Me-

nedzsment 37 (3) 43-51 (2003) 

15. Bíró Gy.: Az élelmiszerek minőségének összefüggése a táplálkozás mi-

nőségének jellemzőivel. Minőség és Agrárstratégia. Magyar Tudományos 

Akadémia, Budapest, 1999.  

16. Bonyhádi G.: Perszonalizáció. A személyre szóló marketingkommuniká-

ció új technológiái. Marketing & Menedzsment, 41 (1) 21-25 (2007) 



144 

 

17. Bovée, C. L., Arens, W. F.: Contemporary Advertising. RichardD. Irwin 

Inc, 1992, 154-196. 

18. Brochand, B., Lendrevie, J.: A reklám alapkönyve. KJK-KERSZÖV 

Kft, Budapest, 2004, 299-369. 

19. Brown, B.: Applying the AIDAS Model to Digital Marketing 

Campaigns. (2009) 

 http://www.beninbrown.com/2009/12/26/applying-aidas-model-to-

digital-marketing-campaigns/ (letöltve: 2011. február 10.) 

20. Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula 

kiadó, Budapest, 1986, 51-57. 

21. Bujdosóné Kertész J.: Az Agrármarketing Centrum feladatai az agrár-

gazdaságban. Szakmai előadás, Budapest, 2003. november 7. 

22. BuzzMirror Zsargonszótár, 2008. 

 http://www.buzzmirror.hu/static/BuzzMirrorSzotar.pdf  

(letöltve: 2011. január 10.) 

23. Cheverton, P.: A márkaimázs felépítése. Alexandra kiadó, Pécs, 2005, 

89-103. 

24. Christakis, N. A., Fowler, J. H.: Kapcsolatok hálójában. Typotex kiadó, 

Budapest, 2010. 

25. Cialdini, R.B.: Hatás. A befolyásolás pszichológiája. HVG könyvek, 

Budapest, 2009, 17-325. 

26. Cohen, W. A.: Marketingtervezés. Akadémiai kiadó, Budapest, 2009, 89-

99. 

27. Csákvári L.: A fogyasztás növelését szolgálva. Élelmiszer 10 (11-12) 

68-71 (2002) 

28. Császi L.: A média rítusai. Osiris kiadó, Budapest, 2002, 110-116. 

29. Daugherty, T., Reece, B. B.: The Adoption of Persuasive Internet 

Communication in Advertising and Public Realtions Curricula. Journal of 

Interactive Advertising 3 (1) 46-55 (2002) 

30. Dernóczy, A., Józsa, L: Klaszterek a fogyasztói magatartás terén. Mar-

keting & Menedzsment, 40 (5-6) 80-85 (2006) 

31. Eckler, P., Bolls, P.: Spreading the Virus: Emotional Tone of Viral 

Advertising and Its Effects on Forwarding Intentions and Attitudes. Jour-

nal of Interactive Advertising 11 (2) 1-11 (2011) 

32. Egan, J.: Marketing communications. Thomson Learning, London, 2007, 

1-28., 431-442. 

33. Eszes I.-Bányai E.: Online marketing. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 

2001. 57. 



145 

 

34. EUROSTAT online adatbázis. 

 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (Letöltve: 2011. augusz-

tus 1.) 

35. Fagerstrom, A., Ghinea, G.: Web2.0’s Marketing Impact on Low-

Involvement Consumers. Journal of Interactive Advertising 10 (2) 67-71 

(2010) 

36. Falus T.: A tetszés/nem tetszés blackboxának világosítása, avagy a kog-

nitív válaszelemzés alkalmazása a reklámkutatásokban. Marketing & Ma-

nagement 38 (1) 19-21 (2004) 

37. Fischer Gy.: Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? Bagolyvár 

Könyvkiadó, Budapest, 2001, 24-35. 

38. Fischler, C.: Food Habits, Social Change and the Nature /Culture Di-

lemma. Social Science Information 19 (6) 937-953 (1980) 

39. Gálik, M.: Médiagazdaságtan. Aula kiadó, Budapest, 2004, 374-403. 

40. gemius.hu http://www.audience.gemius.hu/pages/display/methodology  

(letöltve: 2011. július 1.) 

41. Gemius-IAB Europe: Do you CEE? The Internet Market of Central and 

Eastern Europe 2010. IAB Europe-Gemius SA, 2010, 102-120. 

http://www.internetcee.com/ (Letöltve: 2011.07.01.) 

42. Gladwell, M.: Fordulópont – ahol a kis különbségekből nagy változás 

lesz. HVG könyvek, Budapest, 2005, 195-218. 

43. Godin, S.: Hab a tortillán – alkalmazzuk ésszerűen az új marketinget. 

HVG könyvek, Budapest,  2007. 141-155 

44. Godin, S.: Unleashing the Ideavirus. Do You Zoom, Inc. 2000, 11-102. 

45. Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest, 

2003, 138-150., 196-210. 

46. Hajdu, I.né, Lakner, Z.: Az élelmiszeripar gazdaságtana.Mezőgazdasági 

Szaktudás Kiadó, Budapest, 1999. 7, 306, 313 

47. Harsányi M.: Lehetetlen továbbfejni, a csőd szélén a tejipar. sonline.hu, 

2010. november 4. 

 http://www.sonline.hu/somogy/gazdasag/lehetetlen-tovabbfejni-a-csod-

szelen-a-tejipar-341937 (Letöltve: 2010. november  4.) 

48. Helm, S.: Viral Marketing – Establishing Customer Relationships by 

Word-of-Mouse. Electronic Markets 10 (3) 158-161 (2000) 

49. Hoffmann M., Kozák Á., Veres Z.: Piackutatás. Műszaki könyvkiadó, 

Budapest, 2000, 79-195. 

50. Hofmeister-Tóth Á., Törőcsik M.: Fogyasztói magatartás. Nemzeti tan-

könyvkiadó, Budapest, 1996, 39-41. 



146 

 

51. Horányi Ö.: Jel, jelentés, információ, kép. General Press Kiadó, Buda-

pest, 2006, 79-90. 

52. Horányi Ö.: Kommunikáció II. A kommunikáció világa. General Press 

Kiadó, Budapest, 2003, 157-169., 231-253. 

53. Horváth Á: A fogyasztói magatartás és az élelmiszerfogyasztás jellem-

zői. Doktori (PhD) értekezés, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1996. 

54. Huszka, P.: Faktor- és klaszterelemzés a hazai termékpiacon. Élelmiszer, 

táplálkozás és marketing 2 (1-2) 39-44 (2005) 

55. Huszka, P.: Tejtermékek fogyasztási gyakoriságának vizsgálata Magya-

rországon. CD-kiadvány, Környezeti felelősség a jövőért, tanulmánykötet 

MTA-VEAB. Széchenyi István Egyetem, 2008a, 143-152. 

56. Huszka, P.: Vásárlási szokások és döntések az élelmiszerpiac egyes terü-

letein. CD-kiadvány, Versenyképesség - Változó Menedzsment, Marke-

ting Konferencia Székesfehérvár, 2008. december 3. ISBN: 978-963-

9558-82-3 

57. Huszka, P., Polereczki, Zs.: A fizetőképes kereslet és az árak hatása a 

magyar lakosság élelmiszerfogyasztására. Élelmezési Ipar Szakfolyóirat 

63 (8) 241-247 (2009) 

58. IAB Hungary: Adex kutatás. 2010. www.iab.hu (letöltve: 2011. augusz-

tus 11.) 

59. Incze K., Pénzes A.: A reklám helye 2.0. Mrs. White Media Consulting-

MediaSpirit Consulting, Budapest, 2006, 300-308. 

60. Ipsos.hu: Kvalitatív módszerek: Interjú 

http://www.ipsos.hu/site/egyeni-melyinterju-szakertoi-interju/ (Letöltve: 

2010. január 5.) 

61. Izsó L., Becker Gy.: Termékélmény. Akadémiai kiadó, Budapest, 2011, 

43-52. 

62. Jurvetson, S.: What is Viral Marketing? 

 http://www.dfj.com/news/article_25.shtml (letöltve: 2011. szeptember 

15.) 

63. Kaizer G.: A reklám szép új világa. RekláMérték 4 (31) 1-13 (2006) 

64. Kaizer G.: Buzz a magyar kibertérben.: vírusok és magvető helyek. 

HipeRV (a Reklámvonal hipermédia különszáma), 36-41 (2007a) 

65. Kaizer G: AdMission Free! A marketingkommunikáció új korszakáról és 

az újfajta termékbevezetésekről. Marketing & Menedzsment, 41 (1)15-20 

(2007b) 

66. Kapitány Á., Kapitány G.: A tömegkommunikáció szimbolikus üzene-

tei. Sajtóház kiadó, Budapest, 1995, 169-181. 



147 

 

67. Kelly, L., Kerr, G., Drennan, J.: Avoidance of Advertising in Social 

Networking Sites: Teenage Perspective. Journal of Interactive 

Advertising 10 (2) 16-27 (2010) 

68. Kiss A.: Testet ölt a vágy? – Pöttyös reklámelemzés. Kreatív 19 (6) 10 

(2010) 

69. Klein, N.: No logo. AMF – Tudatos Vásárlók Egyesülete, Budapest, 

2004. 

70. Kotler, P., Keller, K.L.: Marketingmenedzsment. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 2006, 367-395., 693-730. 

71. Kozák, Á.: Kincskeresők- pillanatfelvétel a magyar fogyasztóról. HVG 

könyvek, Budapest, 2008, 27-253. 

72. Kőnig, G.: Az átalakuló magyarországi tejgazdaság. Gazdálkodás 51 (1) 

38-46 (2007) 

73. Kroebel-Riel, W., Esch, F.-R.: Strategie und Technik der Werbung. 

Kohlhammer, 2000. 

74. Kruger, B.: I shop, therefore I am! 

http://www.maryboonegallery.com/artist_info/pages/kruger/detail1.html 

(Letöltve: 2011. január 15.) 

75. KSH Tejmérleg. 

 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/elelmfogy/elm09.html (Le-

töltve: 2010. december 10.) 

76. Lange, V.: Statikus mozgóképek – kevéssé kreatívak az online reklámok. 

Kreatív 15 (12) 40-43 (2006) 

77. Lebenson, P., Blackston, M.: Pretesting Advertising Using Cognitive 

Response Analysis: Some Conclusions and Hypotheses Based on 

Practical Experience. Measuring Advertising Effectiveness, Lawrence 

Erlbaum Associates, New Jersey, 1994, 107-130.  

78. Lehota J.: Az élelemiszerfogyasztói magatartás hazai és nemzetközi 

trendjei. Élelmiszer, táplálkozás és marketing, 1 (1) 10-20 (2004) 

79. Lehota J.: Az élelmiszerfogyasztással kapcsolatos észlelt kockázatok  és 

kockázatkezelési alternatívák. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (1) 

13-18 (2006) 

80. Lehota J.: Az élelmiszerpiacok megtartásának kérdése: és megjelenésük 

a hazai tejvertikumban. Gazdálkodás 40 (5) 21-26 (1996) 

81. Lehota J.: Élelmiszergazdasági marketing. Műszaki könyvkiadó, Buda-

pest, 2001, 27-64. 

82. Lehota J: Agrármarketing. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1994, 25-55. 

83. Malhotra, N. K.: Marketingkutatás. Akadémiai kiadó, Budapest, 2008. 



148 

 

84. Mányai Cs.: Reklám helyett. HVG Kiadó Zrt, Budapest, 2009, 20. 

85. McCarthy, J, Perreault, W. D. Jr.: Essentials of Marketing. J. McArthy 

Associates, 1991,170-184. 

86. McDonald, M.: A megfelelő marketingterv elkészítése. Alexandra kiadó, 

Pécs, 2005, 25-30. 

87. McMahan, C., Hovland, R., McMillan, S.: Online Marketing 

Communications: Exploring Online Consumer Behavior by Examining 

Gender Differences and Interactivity Within Internet Advertising. Journal 

of Interactive Advertising 10 (1) 61-76 (2009) 

88. McQuail, D.: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris, Budapest, 2003, 

54-59. 

89. Melinda B.: Veszélyes közösségek. A social médiában egyetlen rossz 

lépés is végzetes lehet. Kreatív 19 (6) 54-55 (2010) 

90. Miskolczy Cs.: Képernyők (h)arca. HVG könyvek, Budapest, 2008. 

91. Molnár, T.: Általános statisztika. Egyetemi jegyzet, Kaposvári Egyetem, 

Kaposvár, 2003, 144.  

92. Nádasi, K.: Alternatív médiahasználati trendek a marketingkommuniká-

cióban. RekláMérték 2 (16) 1-6 (2004) 

93. Nagy kreatív könyv, 1995-2010. Geomédia 

94. NAIARS modell ábra: 

http://www.krea.hu/teszt2/Library/FlashDemos/5_Eker/1/html/article767.

html (Letöltve: 2011. július 15.) 

95. Náray-Szabó G.: Az információs társadalom magyar stratégiája. A tudás 

társadalma, I. kötet. Stratégiakutató Intézet, Budapest, 2002, 297-300. 

96. Nazir, A., Zaman, Z.: Does Celebrity Advertising Worth Celebration? 

articlesbase.com, 2009. http://www.articlesbase.com/advertising-

articles/does-celebrity-advertising-worth-celebrating-727020.html (letölt-

ve: 2011. november 3.) 

97. marketinginfo.hu: Netre terelnék a magyar kkv-kat. 

http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=23151&referer_id=ne

wsletter (letöltve: 2012. február 18.) 

98. NRC informationline. http://nrc.hu/kutatas/internet_penetracio (letöltve: 

2011. június 10.) 

99. Ogilvy, D.: Egy reklámszakember vallomásai. Park kiadó, Budapest, 

2008, 147-151. 

100. Ogilvy, D.: Ogilvy a reklámról. Park kiadó, Budapest, 2006. 

101. Ohnsorge-Szabó L.: Információ, tudás, és az információs technikák 

makroökonómiája. Volumenpress, Budapest, 2002, 131-166. 



149 

 

102. Papp M.: Hazai tejágazat külső- és belső viszonyai. (2008) 

http://www.agroinform.com/aktualis/3717/Hazai_tejágazat_külső-

_és_belső_viszonyai.html (letöltve: 2010. január 10.) 

103. Papp J.: Reklámszimbolika. RekláMérték 4 (32) 1-8 (2006) 

104. Papp M.: Figyeljük a Tej-Szív emblémát. 

http://www.agroinform.com/aktualis/?act=printItem&id=3717  

(Letöltve: 2010. 11.09.) 

105. Papp-Váry Á.: „Meghalt a reklám, éljen a reklám”. Gerillamarketing a 

fiatalok elérésére, különös trekintettel az ambientre. In: Ifjúsági jövőké-

pek és életstratégiák globalizálódott korunkban, tanulmánykötet, II. KJF-

MTA Veszprémi Területi Bizottság, Komárom, 2009a 

106. Papp-Váry Á.: A márka értéke a válságban. Fogyasztóvédelmi szemle 3 

(4) 27-33 (2009b) 

107. Papp-Váry Á.: Che Guevara nyomában. PR Herald, 2007a 

108. Papp-Váry Á.: Gerillamarketing. Kutatói, a reklámos és ügyfél néző-

pontok. PR Herald, 2006. 

109. Papp-Váry Á.: JPÉ Marketing. Századvég, Budapest 2009c, 257-305. 

307-330. 

110. Papp-Váry Á.: Márkabevezetés más szemmel. PR Herald, 2007b 

111. Patwardhan, P., Ramaprasad, J.: Rational Integrative Model of Online 

Consumer Decision Making. Journal of Interactive Advertising 6 (1) 2-13 

(2005) 

112. Pavlik, J., McIntosh, S.: Converging Media. An Introduction to Mass 

Communication. Boston, Allyn & Bacon, 2004. 

113. Petty, R. E., Cacioppo, J. T., Kao, C. F., Rodriguez, R.: Central and 

Peripheral Routes to Persuasion: An Individual Difference Perspective. 

Journal of Personality and Social Psychology 50 1032-1033. (1986) 

114. Petty, R. E., Cacioppo, J. T.: Communication and Persuasion: Central 

and Peripheral Routes to Attitude Change. Springer-Verlag, New York, 

1986, 7. 

115. Petty, R. E., Wegener, D.: The Elaboration Likelihood Model: Current 

Status and Controversies. Dual Process Theories in Social Psychology, 

Guilford, New York, 1999, 44-48. 

116. Pilgrim, F. J. (1957): The Components of Food Acceptance and Their 

Measurement. American Journal of Clinical Nutrition 5 (2) 171-175 

(1957) 

117. Popovics P. A., Szabó G. G.: A magyarországi tejfeldolgozók piaci 

helyzetének és a kereskedelemmel való kapcsolatrendszerének empirikus 



150 

 

vizsgálata. 50. Jubileumi Georgikon Napok, Keszthely, 2008. szeptember 

25-26. 

118. Porter, L., Golan, G. J.: From Subservient Chickens to Brawny men: a 

Comparison of Viral Advertising to Television Advertising. Journal of 

Interactive Advertising 6 (2) 26-33 (2006) 

119. Pratkanis, A. R., Aronson, E.: A rábeszélőgép. Ab Ovo, Budapest, 1992 

23-41., 108-111. 

120. Prónay Sz.: Fiatalok fogyasztásának vizsgálata: szegmentáció. Marketing 

& Menedzsment, 43 (1) 26-36 (2011) 

121. Rodgers, S., Jin, Y., Rettie, R., Alpert, F., Yoon, D.: Internet Motives 

of Users in the United States, United Kingdom, Australia, and Korea: A 

Cross-Cultural Replication of the WMI. Journal of Interactive 

Advertising 6 (1) 61-67 (2005) 

122. Róka J.: Kommunikációtan. Századvég, Budapest, 2005. 23 

123. Rosen, E.: The Anatomy of Buzz. Random House, New York, 2000.  

124. Rosengren, K. E.: Kommunikáció. Typotex kiadó, Budapest, 2004, 161-

194. 

125. Sajtos L., Mitev A.: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea 

Kiadó, Budapest, 2007, 11-367. 

126. Sas I.: 3T – Három terhünk. RekláMérték 2 (13) 1-4 (2004) 

127. Sas I.: Az ötletes reklám. Kommunikációs Akadémia, Budapest, 2007a 

128. Sas I.: Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akadémia, Budapest, 

2007b, 60-348. 

129. Scott, D. M.: The New Rules of Marketing and PR. John Wiley & Sons, 

Hoboken, New Jersey, 2009, 1-40. 

130. Shavitt, S., Brock, T.: Improving Cognitive Response Prediction of 

Persuasion: Towards a semantic hierarchy. In D. Steward (Szerk.): 

Proceeding of the Division of Consumer Psychology, 13-14. (1985) 

131. Siklósi, M.: Mi is az a megtévesztés? Kreatív 19 (3) 64-65 (2010) 

132. Skriba, J.: Magyar Reklámszövetség sajtóközlemény – Reklámköltés 

2010 (www.mrsz.hu, letöltve: 2011. október 1.) 

133. Soros, Gy.: A 2008-as hitelválság és következményei. Scolar Kiadó, Bu-

dapest, 2009, 30-40. 

134. Spector, R.: amazon.com – minél előbb, minél nagyobbra. Alexandra 

kiadó, Pécs, 2000. 

135. Sundar, S. S., Kim, J.: Interactivity and Persuasion: Influencing 

Attitudes With Information and Involvement. Journal of Interactive 

Advertising 5 (2) 5-18 (2005) 



151 

 

136. Sükösd M.: Reklám és ökológia. RekláMérték 2 (17) 1-8 (2004) 

137. Svéhlik Cs.: Marketing a 21. században – kihívások, trendek, szemlélet-

váltás. Kheops kiadó, Budapest, 200,. 87-138. 

138. Swain, W. N.: Perceptions of Interactivity and Consumer Control in 

Marketing Communication: An Exploratory Survey of Marketing 

Communication Professionals. Journal of Interactive Advertising, 6 (1) 

82-92 (2005) 

139. Szabó K.: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth kiadó, Budapest, 2002, 

72-80. 

140. Szakadát I.: Egyben az egész egytől egyig. Typotex, Budapest, 2007, 10-

150. 

141. Szakály, S.: A tejtermékek táplálkozási, egészségügyi szerepéről. Élel-

mezési Ipar 51 (10) 291-293 (1997) 

142. Szakály, S.: Tejgazdaságtan. Dinasztia Kiadó, Budapest, 2001, 25-31., 

41-45., 406-415., 430-431. 

143. Szakály, Z., Szente, V., Széles, Gy.: Fogyasztói trendek és stratégiák az 

öko-, a hagyományos- és a funkcionális élelmiszerek piacán. In: Szűcs I., 

Farkasné Fekete M. (szerk.): Hatékonyság a mezőgazdaságban: elmélet és 

gyakorlat. Budapest, Agroinform Kiadó, 2008, 207-226. 

144. Szakály, Z., Szente, V., Szigeti, O.: A közösségi marketing hazai ano-

máliái és lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok tükrében. Gazdálkodás 

50 (2) 37-48 (2006) 

145. Szakály Z.: Nutrimarketing in the service of health-protective foods. An-

gol nyelvű habilitációs előadás, Kaposvári Egyetem, ÁTK, Kaposvár 

(2002) 

146. Szakály Z.: Táplálkozásmarketing. Mezőgazda kiadó, Budapest, 2011, 

194-202. 

147. Szakály Z., Pallóné K. I., Nábrádi A.: Marketing a hagyományos és 

tájjellegű élelmiszerek piacán. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, 2010, 

177-190. 

148. Széles, Gy.: Az integráció üzemgazdasági összefüggései. Gazdálkodás 47 

(4) 28-36 (2003) 

149. Szeles P.: Public Relations a gyakorlatban. Geomédia szakkönyvek, Bu-

dapest, 1999, 237-256. 

150. Szigeti O., Szente V., Polereczki Zs., Szakály Z.: A hagyományos ma-

gyar termékek piaci lehetőségei. Marketing & Menedzsment 43 (3) 4-11 

(2009) 



152 

 

151. Tej Terméktanács tagi tájékoztató 2009. november-2009. december. 

www.tejtermek.hu (letöltve: 2010. január 10.) 

152. totalcar.hu: Plakátharc a közlekedésbiztonság jegyében. (letöltve: 2011. 

augusztus 10.) http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2011/01/01 

153. Tóth A.: A reklámkommunikációs folyamatot leíró elméleti megközelíté-

sek tartalmi elemei. RekláMérték 4 (36) 1-9 (2007a) 

154. Tóth A.: Társadalmi tőke és a közösségi agrármarketing az élelmiszer-

gazdaságban. Gazdálkodás 51 (2) 38-47 (2007b) 

155. Totth G.: Marketing együttműködések az élelmiszergazdaságban. A kö-

zösségi agrármarketing perspektívái és lehetőségei Magyarországon. EU 

Working Papers (3) 53-62 (2006) 

156. Törőcsik M.: Fogyasztói magatartás – Insight, trendek, vásárlók. Aka-

démiai Kiadó, Budapest, 2011, 35-480. 

157. Törőcsik M.-Varsányi J.: Termékstratégia (racionális és emocionális 

megközelítésben). Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 182-190. 

158. Vágási M.: Marketing- stratégia és menedzsment. Alinea kiadó, Buda-

pest, 2007, 223-248. 

159. Varga Á: A marketingkommunikáció új eszközeinek alkalmazási lehető-

ségei a tej- és tejtermékek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 7 

(1) 41-44 (2010) 

160. Virányi P: Reklámszociológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 2010.  

161. Wallace, P.: Az internet pszichológiája. Osiris, Budapest, 2004, 294-295. 

162. Welker, C. B.: The Paradigm of Viral Communication. Information 

Services and Use 22 (1) 3-8 (2002) 

163. Werner, K., Weiss, H.: Márkacégek feketekönyve. Art Noveau, 2006, 

15-45. 

164. Wippenfürth, A.: Eltérített márkák. HVG kiadó, 2008. 

165. Wright, Peter L.:The Cognitive Processes Mediating Acceptance of 

Advertising. Journal of Marketing Research 10 53-62 (1973) 

 

 

  



153 

 

A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK 
 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 

Idegen nyelvű közlemények 

 

VARGA, Á.: Utilization of new marketing applications to the Hungarian 

market. Acta Scientiarum Socialium 30 131-135 (2009) 

 

VARGA, Á., BERKE, SZ., SZABÓ, S.: Consumer Judgment of Advertising 

Strategies in the Dairy Products Market. Regional and Business Studies 3 (1) 

641-646 (2011) 

 

BERKE, SZ:, VARGA, Á., SLEZÁK-BARTOS, ZS.: Corporate and community 

marketing communication solutions for personal sustainability and efficiency. 

Regional and Business Studies 3 (1) 673-681 (2011) 

 

Megjelenés alatt:  SZENTE, V., SZIGETI, O., POLERECZKI, ZS., VARGA, 

Á., SZAKÁLY, Z.: Towards a new strategy for organic milk marketing in 

Hungary. Acta Alimentaria 41 (2012) 

 

Magyar nyelvű közlemények 

 

BERKE, SZ., VARGA, Á.: Reklámstratégiák fogyasztói megítélése egyes 

funkcionális élelmiszereknél, kiemelten a tej-és tejtermékek példáján. 

Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) 29-35 (2008) 

 

VARGA, Á.: A marketingkommunikáció új eszközeinek alkalmazási 

lehetőségei a tej- és tejtermékek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 7 

(1) 41-44 (2010) 

 

VARGA, Á., BERKE, SZ.: Tejreklámok kvalitatív elemzése a kognitív 

válaszelemzés módszerével. Tejgazdaság 71 (1-2) 63-70 (2011)  

 

Megjelenés alatt: VARGA, Á., BERKE, SZ., SZENTE, V.: Reklámattitűdök 

elemzése faktor- és klaszteranalízissel. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 9 

(2012) 

 



154 

 

ELŐADÁS 

VARGA, Á.: Tej-és tejtermékreklámok hatása a fogyasztói magatartásra. 

Táplálkozástudományi kutatások – PhD konferencia. Semmelweis Egyetem, 

Budapest, 2012. január 28. 

 

VARGA, Á.: A marketingkommunikáció gyakorlatának vizsgálata a tej-és 

tejtermékek példáján. PhD kerekasztal, Kaposvári Egyetem, 2011. október 17. 

A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜL MEGJELENT 

PUBLIKÁCIÓK 
 

VARGA, Á.: Bilaterális marketingkommunikáció-oktatási program kialakítása a 

Kaposvári Egyetem, illetve a Volda University College, Norway részvételével. 

Kaposvári Egyetem MOK Konferencia, 2009. augusztus 26. (CD kiadvány) 

 

VARGA, Á.,: Hallgatói motivációs felmérés 2010. Művészeti Kar. In: 

WALTER V., SZABÓ G. (szerk.): Hallgatói motivációs vizsgálatok a 

Kaposvári Egyetemen 2010. 12-112. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2011, 72-

89 

 

VARGA, Á.,: A vizsgált minta háttérváltozói 2007, In: WALTER V., SZABÓ 

G. (szerk.): Diplomás Pályakövetés a Kaposvári Egyetemen, 2007-ben és 2009-

ben végzett hallgatók felmérése. 12-127. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2011, 

34-47 

 

 

SZENTE V., SZENDRŐ K., VARGA Á., BARNA R. (szerk.): Abstracts of the 

3rd International Conference of Economic Sciences. Kaposvár University, 

Kaposvár. (7-241) 

 

  



155 

 

SZAKMAI ÉLETRAJZ 
 

Varga Ákos 1982. április 8-án született Nagyatádon, nős, Kaposváron él. 

Középiskolai tanulmányait a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte 

biológia tagozaton. 2000-ben nyert felvételt a Kaposvári Egyetem Csokonai 

Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola tanító-kommunikáció szakára. 

2004-ben főiskolai tanulmányai befejeztével a Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán, kommunikáció szakos bölcsész képzésben folytatta 

tanulmányait, ahol 2007. január 12-én szerzett diplomát médiamenedzser-

nemzetközi kommunikáció szakirányon. 2004 szeptemberétől a Kaposvári 

Egyetem Művészeti Főiskolai Karának Kommunikáció és Médiatudományi 

Tanszékén dolgozott tanársegédként, 2007-től a Marketingkommunikáció 

tantárgy oktatója. 2006-ban a Budapesti Kommunikációs Főiskola által 

szervezett pályázatíró-projektmenedzser tanfolyamon szerzett képesítést.  

2007-ben felvételt nyert a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájába, ahol 2010. november 

10-én 100%-os (summa cum laude) szigorlatot tett. 

Kutatómunkáját 2007-ben kezdte a hazai tej és tejtermékekkel kapcsolatos 

marketingkommunikációs tevékenység témakörében. 2008-tól publikál magyar 

és angol nyelven marketingkommunikációs, reklámelméleti, illetve fogyasztói 

magatartás témakörökben. 2008-ban három hónapos gyakorlatot töltött a 

brüsszeli Európai Parlamentben kommunikációs tanácsadó-gyakornokként, ahol 

széleskörű ismeretekre tett szert az élelmiszerbiztonság szabályozásának, 

törvényalkotói folyamatának témakörében. 

Szakmai kutatómunkája mellett a Művészeti Kar külügyi referenseként, kari 

Erasmus koordinátoraként tevékenykedett, valamint társszerzője a Kaposvári 

Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer tanulmányának.  

 

  



156 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
 

  



157 

 

1. SZ. MELLÉKLET 

Egy főre jutó tejfogyasztás az EU tagországokban (kg/fő, ahol 1kg=1,03 

liter) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ausztria 84,6 85,1 88,2 87,2 78,2 77,6 76,6 71,5 72,1 72,1 

Belgium 71,5 67,9 68,1 64,6 69,2 - - - 65,2 61,8 

Bulgária - - - - - 5,9 6,5 6,7 7,9 8,1 

Ciprus - - - - - 115,3 115,0 126,0 108,2 110,8 

Csehország - - - 51,5 51,5 - - - - - 

Dánia 121,2 109,6 107,3 105,9 105,4 99,9 99,3 102,0 101,5 99,7 

Egyesült 

Királyság 
121,3 120,5 120,1 117,9 115,0 117,3 117,1 115,7 - - 

Észtország - - - 112,1 107,8 112,8 121,4 116,4 120,6 117,9 

Finnország 168,9 181,9 162,5 157,5 156,8 158,1 - - - - 

Franciaország 76,8 75,0 74,6 73,7 73,1 70,1 67,7 66,6 66,6 65,1 

Görögország 58,1 60,3 60,6 62,4 63,3 64,4 65,0 66,6 70,7 68,1 

Hollandia 88,2 86,1 85,5 88,3 89,0 79,4 - - - - 

Írország 161,9 158,8 156,7 156,7 150,1 140,1 146,8 145,0 142,3 138,8 

Lengyelország - 8,8 - - 109,0 93,7 62,5 70,9 103,7 75,0 

Lettország - - - - - 122,1 98,9 94,0 86,6 84,3 

Litvánia - - - 111,0 93,5 95,7 - 144,0 - - 

Luxemburg 69,5 53,7 45,2 58,5 62,4 56,1 54,5 51,8 - - 

Magyarország - - - 60,6 63,1 86,8 87,4 81,9 70,8 72,7 

Málta - 79,7 80,9 80,1 78,6 75,4 76,3 79,2 75,7 76,2 

Németország 63,4 64,8 63,8 65,5 65,7 64,1 64,7 64,2 62,8 62,6 

Olaszország 63,5 65,8 64,3 62,7 63,3 62,7 60,1 - - - 

Portugália 90,9 91,6 90,3 90,7 90,2 92,6 93,5 92,2 90,7 - 

Románia - - - - - - 107,1 113,0 105,3 100,1 

Spanyolország - 107,0 106,4 104,7 103,8 - - - - - 

Svédország 131,1 131,1 131,1 132,1 131,8 131,2 - - - - 

Szlovákia - - - - - - 0,01 0,1 53,7 56,6 

(Forrás: Eurostat, 2011) 
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2. SZ. MELLÉKLET 

Egy főre jutó sajtfogyasztás az EU tagországokban (kg/fő) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ausztria 16,3 17,6 17,0 18,0 18,1 17,6 17,1 17,7 18,3 17,9 

Belgium 15,8 15,8 16,7 10,4 18,9 - - - 19,1 17,9 

BLEU - - - - - - - - - - 

Bulgária - - - - - 1,2 1,3 1,1 7,1 8,5 

Ciprus - - - - 17,0 16,4 16,7 16,8 16,3 18,5 

Csehország - - - 12,3 13,1 - - - - - 

Dánia 14,3 17,3 20,8 22,2 23,2 23,3 - - - - 

Egyesült Királyság 8,2 9,1 8,8 9,0 9,2 10,0 10,4 10,1 - - 

Észtország - - - 13,3 14,2 15,3 15,9 18,4 16,7 18,3 

Finnország 17,8 18,1 18,3 18,5 18,8 18,9 - - - - 

Franciaország 24,9 24,8 24,9 24,6 24,4 23,4 23,3 23,9 23,9 23,9 

Görögország 24,3 25,1 24,3 23,3 25,5 25,6 25,7 33,4 29,7 31,0 

Hollandia 16,7 19,0 17,8 18,6 21,7 21,5 - - - - 

Horvátország - - - 8,2 8,3 8,4 9,1 8,7 - - 

Írország 5,8 5,7 5,6 6,3 6,7 8,3 6,8 7,2 6,2 6,4 

Lengyelország - 11,9 - - 12,3 17,8 19,1 18,9 18,0 19,6 

Lettország - - - - 12,7 10,7 11,1 12,8 13,0 13,2 

Litvánia - - - 10,0 9,5 12,7 12,0 13,6 14,4 12,9 

Luxemburg 19,9 20,9 35,2 27,5 21,1 29,4 25,1 18,3 - - 

Magyarország - - - 7,00 6,1 7,2 8,1 9,0 9,1 9,0 

Málta - 22,7 26,0 26,1 20,7 21,1 22,8 21,5 22,0 22,5 

Németország 19,7 20,1 20,2 20,2 20,3 20,4 20,0 20,5 20,7 21,1 

Olaszország 20,8 22,0 21,2 21,8 21,6 21,7 22,6 - - - 

Portugália 10,0 10,0 10,2 9,9 9,9 9,9 10,2 10,4 9,9 - 

Románia - - - - - - 21,3 19,4 21,5 20,9 

Spanyolország - 8,6 9,1 9,3 10,1 - - - - - 

Svédország 16,3 16,7 17,0 17,3 21,1 17,2 - - - - 

Szlovákia 4,2 4,8 4,3 6,0 6,4 - 0,0 0,0 7,9 7,7 

Szlovénia - - - - 11,4 - - - - - 

(Forrás: Eurostat, 2011) 
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3. SZ. MELLÉKLET 

Egy főre jutó éves vajfogyasztás az EU tagországokban (kg/fő) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ausztria 4,8 4,9 4,7 4,5 4,6 4,8 4,8 5,0 4,9 5,2 

Belgium 5,0 4,8 5,3 5,1 5,1 - - - 5,5 5,7 

BLEU - - - - - - - - - - 

Bulgária - - - - - 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 

Ciprus - - - - 2,0 2,0 1,9 0,7 1,5 1,2 

Csehország - - - 3,2 4,6 - - - - - 

Dánia 1,3 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 - 

Egyesült Királyság 3,0 2,6 3,0 3,4 3,2 3,3 3,3 2,6 - - 

Észtország - - - 4,9 4,6 2,8 3,4 3,5 4,3 5,5 

Finnország 8,4 7,8 7,7 6,8 7,0 7,0 - - - - 

Franciaország 8,7 8,5 8,3 7,9 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 

Görögország 0,7 1,5 2,2 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 

Hollandia - - - - - 5,5 - - - - 

Horvátország - - - 0,8 1,2 1,3 1,6 1,7 - - 

Írország 3,2 2,9 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 

Lengyelország - 4,0 - - 3,2 3,5 3,1 5,4 4,9 5,0 

Lettország - - - - 2,4 2,1 2,1 2,3 2,6 2,6 

Litvánia - - - 3,5 1,3 2,8 1,4 2,6 1,6 3,5 

Luxemburg 8,0 8,1 8,6 8,0 7,8 8,3 7,6 6,9 - - 

Magyarország - - - 0,9 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 

Málta - 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8 

Németország 6,6 6,5 6,5 6,6 6,5 6,4 6,6 6,4 5,8 5,6 

Olaszország 2,9 2,8 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 - - - 

Portugália 1,9 1,7 2,0 1,8 1,6 1,8 1,8 1,6 1,4 - 

Románia - - - - - - 0,5 0,5 0,8 0,7 

Spanyolország - 1,2 0,8 1,0 1,1 - - - - - 

Svédország 5,0 4,7 4,6 4,7 3,9 4,4 - - - - 

Szlovákia 2,5 2,8 3,1 2,8 2,4 - 0,0 0,0 2,4 2,9 

Szlovénia - - - - 1,2 - - - - - 

(Forrás: Eurostat, 2011) 
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4. SZ. MELLÉKLET 

Félig strukturált mélyinterjú kérdéseinek vázlata 

 

Általános reklámpiaci kérdések 

 

1. A reklámok világa hagyományos és nem hagyományos irány felé oszlik. 

Hol tart most ez a folyamat? 

2. Mivel bővült az eszköztár az elmúlt évtizedben? 

3. Milyen trendek (ellentrendek) tapasztalhatóak ma Magyarországon a 

marketing-kommunikáció területén? 

4. Mennyire vannak tisztában a hirdetők a turbópercepció jelenségével? 

5. Fogyasztói „öntudatra ébredés” kontra kreativitás a reklámokban: 

tapasztalható összefüggés? 

6. Mekkora csúszás van a trendekkel kapcsolatban Magyarország és a 

nyugati országok, fejlettebb fogyasztói társadalmak közt? 

7. Ön szerint közösségi marketingtevékenységgel növelhető az 

egészségvédő élelmiszerek eladása? 

8. Milyen mértékben, milyen változók mentén szükséges szegmentálni az 

egyes célcsoportokat? 

9. Mi egy jó reklám titka, szűkíthető e ez a reklám egyes elemeire? 

10. Az átalakuló médiafogyasztási szokások, új hordozófelületek 

befolyásolják e a reklámok helyzetét (eszközök, minőség)? 

 

Gerillamarketing 

1. Lehet-e pusztán gerilla marketinggel reklámozni egy terméket, vagy ez 

„csupán” kiegészítő elem? 

2. Kik azok, akik számára érdekes/alkalmas eszköz lehet a 

gerillamarketing? 

3. A hazai fogyasztók mennyire fogékonyak a gerilla marketingre? 

4. Mennyire szól a gerillamarketing a nagyközönséghez, mennyire kell 

beszűkíteni a célközönséget? 

5. Hogyan foglalható össze a gerillamarketing hatásmechanizmusa? 

6.  Miben tér el a hagyományos marketing eszközöktől, technikáktól? 

7. Mennyire éles a váltás, mennyire gyorsan zajlik le az átmenet? 
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5. SZ. MELLÉKLET 

AFÓKUSZCSOPORT-VIZSGÁLAT FORGATÓKÖNYVE 

 

A vizsgálat célja: 

A funkcionális minőség összetevőinek vizsgálata tej és tejtermékeknél 

 

1. Bevezetés, a moderátor bemutatkozása 

Köszönetnyilvánítás a részvételért, bemutatkozás, az összejövetelcéljának 

ismertetése. FONTOS KIEMELNIAZ ŐSZINTE VÁLASZOKAT, ÉS AZOK 

FONTOSSÁGÁT. El kell dönteni, hogy a tegeződő,vagy a magázódó megoldást 

választja- e a csoport. 

 

2. A csoport bemutatkozása 

A csoportban részt vevők rövid bemutatkozása. Hány évesek vagytok? 

Mivel foglalkoztok? Mivel töltitek a szabadidőtöket? Bármi érdekesség, amit el 

akartok mondani magatokról, szívesen meghallgatjuk. FONTOS MOTIVÁLNI 

A NEHEZEN OLDÓDÓ CSOPORTTAGOKAT IS! 

 

3. Asszociációs játék (hangulatlazítás és fókuszálás) 

Köszönöm a bemutatkozást! Először bemelegítésképpen egy asszociációs 

játékot szeretnék játszani veletek. Mondok egy szót és azt kérem, hogy 

különösebb gondolkozás nélkül mondjátok el azt, ami először a szó hallatán az 

eszetekbe jut. Ez lehet egy kifejezés, egy szó, vagy bármi más, ami hirtelen 

eszetekbe jut. A játék során sorban haladunk,kezdjük xy-nál! 

 

Tejtermék-reklám-zene-kalcium -joghurt -túró- minőség - pötty- praktikus 

csomagolás– csontritkulás – egészség – tehén – kóla – kisbaba – paraszt bácsi – 

sajt – immunrendszer – emésztés  

 

4.  Szlogenfelismerés 

Kártyapárosítás (szlogenek és gyártók) 

Magyar termék, magyar alapanyagból! (Dráva) 

…., a világ finomabb tőle. (Tolle) 

Természetesen! (Egri tej) 

Mindennapi egészség az egész családnak! (Milli Life+) 

Természetes, akár a gondoskodás! (Milli) 

Most élsz! (Sole) 
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Hamisítatlan hazai ízek! (Sole-Mizo) 

Együtt a család! (Montice) 

 

5. Egyszerű kérdések 

Kik lennének (sorrendben) a leghitelesebb népszerűsítők egy 

t e j t e rmékke l  kapcso la tban  (orvos, ismerős, barát, szakember, családtag, 

kolléga)? Melyik médium hiteles? Kinek az ajánlására hallgatnátok inkább? 

Sms-ben kapott reklámüzenet hatásos tud lenni? És az mms? A direkt mail? A 

reklám szóról először mi (milyen médium) jut eszetekbe? Hallottál már 

gerillamarketingről? Esetleg találkoztál vele a mindennapokban? Vásárlás során 

milyen szempontok alapján veszel tejterméket? Melyik fontosabb: az ár, a 

minőség, a márka, vagy a termék előnyei? 

 

6. Sorrend 

Állítsátok sorrendbe egy reklám elemeit fontosságuk szerint. Kezdjétek a 

legfontosabbal! 

Szlogen – A termék formája – A termék színe – A reklám szereplői – A 

reklám szövege – A reklám zenéje 

Módosul e a sorrend, ha a feladat az, hogy a sorrendet aszerint állítsátok 

fel, hogy melyik elem van rátok a legnagyobb hatással? 

 

7. Kreatív alkotás 

Különböző képek/grafikák (40 db) felhasználásával alkossatok egy 

sajtóreklámot, amely szerintetek a leghatásosabban tudná népszerűsíteni a 

tejfogyasztást! Csoportmunka, ha valakinek nagyon eltér a véleménye a közösen 

megalkotott reklámtól, akkor külön is készíthet egy sajtóreklámot. 

 

8. Kampányfelismerés 

8.1. Spontán felidézés 

Milyen tejtermék kampánnyal (konkrét reklámmal) találkozott már a 

televízióban? Nyomtatott sajtóban? Interneten? Egyéb felületen? A reklám 

melyik eleme volt a legemlékezetesebb (szereplők, zene, szlogen, a termék 

formája, a termék színe, a termék csomagolása)?  

8.2. Támogatott felismerés (nyomtatott elemekkel) 

Képek (egyes kiragadott elemek, lehet ez szlogen vagy színtársítás, vagy 

szereplő) bemutatása több reklámkampányból (Danone, Sole-Mizo, Sas István-

reklám, Milli, Tolle, Túró Rudi) – felismeri az adott márkát? 

8.3. Támogatott felismerés (videó) 
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(Danone, Sole-Mizo, Sas István-reklám, Milli, Tolle, Túró Rudi) 

A reklámfilm melyik eleme a leghatásosabb (legemlékezetesebb)? 

Összességében tetszett a reklám? Fogyasztott már a termékből? Vásárolt is már 

a termékből? Jól kifejezi a reklám a márkát/hirdetőt? Valóban mindegyik 

célcsoportnak szól? Ha egy másik felületre (pl. internet) kellene áthelyeznie a 

reklámot, melyik elemét tartaná meg?  

 

6. SZ. MELLÉKLET 

A SZEMÉLYES MEGKÉRDEZÉS KÉRDŐÍVE 

 

Sorszám………… 

KÉRDŐÍV 

 

Tisztelt Hölgyem/ Uram! 

 

A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományok Doktori Iskolájának doktoranduszaként kérem Önt, hogy az alábbi 

kérdőív kitöltésével segítse a disszertációm elkészítéséhez szükséges kutatást. 

 

Köszönöm fáradozásait!                                                       Tisztelettel: Varga Ákos 

          

  

 

1. Kérem jelölje be, hogy az egyes termékeket milyen gyakorisággal fogyasztja (Válaszát x-

el jelölje)! 

 

 Naponta 

többször 

Naponta Hetente 

többször 

Hetente Havonta Soha 

Folyadéktej       

Pro- és prebiotikus 

tejtermék 

      

Vitaminos tej       

Omega3 zsírsavas 

tej 

      

Bio tej       

Tejdesszert       

Ízesített 

tejtermékek 

      

Reggeli ital       

Gyümölcsjoghurt       

Natúr joghurt       

Puding        
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Túró Rudi       

Medve, Mackó sajt       

Érlelt sajtok       

Túró       

Tejszín       

Tejföl       

Vaj       

Kefir       

Jégkrém       

Tejpor       

 

2. Kérem, nevezze meg a kedvenc tejtermékét! 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ennek a márkának milyen értékei vannak Ön szerint?(Válaszát jelölje x-el)!  

 

 Képvisel ilyen értéket Nem képvisel ilyen 

értéket 

Lendületes   

Magas minőségű   

Hiteles   

Megéri az árát   

Eredeti    

Vidám    

Megbízható    

Egyedülálló    

Tisztességes    

Hagyományokkal rendelkező   

Fejlődőképes   

 

4. Nevezze meg azt a tejterméket, amit legutoljára fogyasztott! 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Melyik tejtermék(ek)et tartja jellegzetesen magyarnak? 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Kérem, jelölje, hogy az alábbi márkák közül melyiket fogyasztja (válaszát jelölje x-el)! 

 

 Igen Nem 

Danone   

Milli   
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Zott   

Sole   

Fino Food   

MiZo   

Parmalat   

Montice   

Farmer   

Dráva    

 

7.Az alábbi márkák termékei közül melyikeket fogyasztott már legalább egyszer? (válaszát 

x-el jelölje)!  

7.1.Danone 

 

Activia Actimel Könnyű és 

finom 

Danette Danone 

Varázs 

Fantasia Egyéb 

       

7.2. Milli 

 

Milli Life+ Oké!, Perfecto Pöttyös Milli (tej) Completa Egyéb 

       

7.3. Zott 

 

Jogobella Zott Primafrutta Zott 

Szívecske 

MonteDrink Zott 

Gourmet 

Egyéb 

      

7.4. Sole 

 

Probalance Sole Flört Sole Oázis Sole 

update1 

Sole Zorba Sole 

Classico 

Egyéb 

       

7.5. Mizo 

 

Mizo tej Mizo tejföl Mizo Biofarm Mizo Boci Egyéb 

     

7.6. Dráva tej 

 

Synbiofir Synbioghurt Dráva tej Egyéb 

    

 

8. Jelölje x-el, hogy a következő termékek illenek-e Önhöz, vagy nem! 

 

 Illik hozzám Nem illik hozzám 

Danone   
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Mizo   

Parmalat   

Milli   

Sole   

 

9. Írja a szlogen mellé azt a márkát, amihez tartozik Ön szerint! 

 

Magyar termék, magyar alapanyagból!  

…., a világ finomabb tőle.  

Természetesen!  

Mindennapi egészség az egész családnak!  

Természetes, akár a gondoskodás!  

Tiszteljük a tejet!  

Most élsz!  

Hamisítatlan hazai ízek!  

Együtt a család!  

A minőség új arca!   

 

10. Mennyire fontos az Ön számára az egészséges táplálkozás? (1 – Nagyon fontos, 5 – 

egyáltalán nem fontos)! 

1 2 3 4 5 

 

11. Nevezzen meg legalább egy tejtermék-márkát, aminek emlékszik a reklámjára!  

  

_______________________________________________________________________ 

 

12. Az Ön által megnevezett márka reklámjában az alábbiak milyen mértékben maradtak 

meg az emlékezetében? (válaszát karikázással jelölje)! (1=Egyáltalán nem, 5=Teljes mér-

tékben) 

 

1) szlogen 

1 2 3 4 5 

 

2) termék formája 

 

1 2 3 4 5 

 

3) termék színe 

 

1 2 3 4 5 

 

 

4) reklám szereplői 
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1 2 3 4 5 

 

5) reklám szövege 

 

1 2 3 4 5 

 

      6) reklám zenéje 

 

1 2 3 4 5 

 

13. Ezzel a termék reklámmal milyen helyeken találkozott? (Több lehetőséget is jelölhet 

karikázással)! 

 

1) Televízió 

2) Rádió 

3) Termék weboldala 

4) Direkt mail 

5) Internetes hirdetés 

6) Újságban 

7) Kóstoltatáson valamilyen kereskedelmi egységben 

8) Áruházon belüli hirdetőfelületen 

9) Plakáton                                              

10)  Egyéb 

 

14. Mennyi időt tölt az alábbi médiumokat hallgatva/olvasva/nézve? 

 

Naponta 

 Semennyit Kevesebb, mint 

fél óra 

Kevesebb, 

mint 1 óra 

1-2 óra 2-4 óra Több, mint 

4 óra 

Televízió       

Internet       

Nyomtatott sajtó       

Rádió       

 

15. Általában elkapcsol televíziózás során a reklámblokkok alatt? Karikázza be válaszát! 

 Igen   Nem 

 

16. Melyek az Ön által leginkább látogatott weboldalak? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

17. Mennyire használja ki az Internet lehetőségeit? (Válaszát jelölje x-szel)! 

 IGEN NEM 
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Információkat gyűjtök   

Blogot írok   

Twitterelek   

Gyakran kommentelek   

Híreket olvasok   

Online televíziót nézek   

Online rádiót hallgatok   

Chat-oldalakon beszélgetek   

Chat programokat használok 

(MSN, Skype, ICQ, stb) 

  

Játszok (Multiplayer, rpg, stb)   

Egyéb:………………………   

 

18. Találkozott már valamelyik fogalommal? 

 IGEN NEM  IGEN NEM 

1. Ambient marketing   11.Astroturfing   

2. Blog    12. Buzz-marketing   

3. Blog-storm   13. Word of Mouth   

4. Consumer Generated 

Media 

  14. Flashmob   

5. Gerilla marketing   15. Spam   

6. Grassroot    16. Opinion Leaders 

(véleményvezérek) 

  

7. Seeding (elhintés)   17. Stealth (lopakodó) 

marketing 

  

8. RSS Feed   18. Tipping Point 

(fordulópont) 

  

9. Tribal marketing   19. Vírusmarketing   

10. Urban Legends 

(Városi legendák) 

  20. Permission 

(hozzájárulásos) marketing 

  

 

19. Jelölje, hogy mennyire fontosak az Ön számára az alábbi szempontok egy tejterméket 

bemutató televíziós reklámban. (1=nem lényeges, 5=fontos) 

 

Szerepeljen benne tej 1 2 3 4 5 

Minél rövidebb legyen  1 2 3 4 5 

Minél több információt tartalmazzon a termékről 1 2 3 4 5 

Színes, mozgalmas legyen 1 2 3 4 5 

Az aláfestő zene sláger legyen 1 2 3 4 5 

Legyen szokatlan a megvalósítás, a környezet, vagy a szereplő 1 2 3 4 5 

A terméket bemutató személy közéleti személyiség legyen 1 2 3 4 5 

A szövege modern stílusú, fiatalos, szlenges legyen 1 2 3 4 5 

Képi világ animációt, vagy számítógépes elemeket tartalmazzon 1 2 3 4 5 

Minden korosztálynak szóljon 1 2 3 4 5 
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Informáljon a termék egészségvédő funkciójáról 1 2 3 4 5 

 

20. Melyik állítást, milyen mértékben érzi magáénak? (Válaszát karikázással jelölje, 

1=egyáltalán nem tudok vele azonosulni, 5 = teljes mértékben tudok vele azonosulni) 

 

Legyen minden nap jobb! 1 2 3 4 5 

A családi értékek fontosak számomra 1 2 3 4 5 

Az a fontos, hogy egészség legyen 1 2 3 4 5 

Erős bennem a magyarság tudat 1 2 3 4 5 

Élj a mának! 1 2 3 4 5 

Az értékeinket tartsuk becsben 1 2 3 4 5 

Csak természetesen! 1 2 3 4 5 

A barátokra mindig lehet számítani 1 2 3 4 5 

Szeretek kitűnni a tömegből 1 2 3 4 5 

Mindig segítek, ha tudok 1 2 3 4 5 

Törekszem a legjobban teljesíteni 1 2 3 4 5 

Jó pap holtig tanul 1 2 3 4 5 

Az ember haladjon a korral 1 2 3 4 5 

Meg lehet bízni bennem 1 2 3 4 5 

Felnézek azokra, akik kimagaslót alakítanak 1 2 3 4 5 

Sose veszítsd el a jókedved 1 2 3 4 5 

Fontos, hogy hűek legyünk a gyökereinkhez 1 2 3 4 5 

Dinamikusság jellemez 1 2 3 4 5 

Ne mutass többet, mint ami vagy! 1 2 3 4 5 

Jól gazdálkodom az időmmel! 1 2 3 4 5 

A pénz egyáltalán nem fontos az életben 1 2 3 4 5 

A barátaim adnak a véleményemre 1 2 3 4 5 

A tejtermékeket rendszerint én vásárolom saját 

magamnak 

1 2 3 4 5 

Fontos számomra az egészséges táplálkozás 1 2 3 4 5 

Túl sokat nézem a televíziót 1 2 3 4 5 

 

21. Az Ön neme: 

 

1. Nő 

2. Férfi 

 

22. Hány éves? 

………… 

 

23. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

1. 8 általános 

2. Szakmunkás 

3. Érettségi 
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4. Főiskola 

5. Egyetem 

 

24. Az Ön lakhelye 

1. Főváros 

2. Megyeszékhely 

3. Egyéb város 

4. Község 

5. Falu 

 

25. Hogyan ítéli meg a havi nettó átlagjövedelmét? 

1. Nincs önálló jövedelmem 

2. Jelentősen átlag alatti 

3. Átlag alatti 

4. Átlagos 

5. Átlag feletti 

6. Jelentősen átlag feletti 

 

 26. Mennyi az ön havi nettó jövedelme? 

1. 65 ezer Ft. alatt 

2. 65-100 ezer Ft.  

3. 100-130 ezer Ft. 

4. 130-160 ezer Ft. 

5. 160-200 ezer Ft. 

6. 200 ezer felett Ft. 

 

Köszönöm a válaszadást! 

 

7. SZ. MELLÉKLET 

AZ ONLINE MEGKÉRDEZÉS KÉRDŐÍVE 

 

1. Neme * 

 

2. Életkora * 

 15-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-59 

 60 felett 

3. Jelenlegi lakóhelye * 

 Főváros vagy megyei jogú város 

 Város 

 Falu/Község 
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4. Legmagasabb iskolai végzettsége * 

 Általános iskola 

 Szakközép 

 Érettségi 

 Főiskola 

 Egyetem 

 PhD 

5. Mekkora önálló jövedelemmel rendelkezik? (nettó) * 

 Nem rendelkezem önálló jövedelemmel 

 65 ezer Ft alatt 

 65-100 ezer Ft között 

 100-130 ezer Ft között 

 130-160 ezer Ft között 

 160-200 ezer Ft között 

 200 ezer Ft felett 

6. Naponta mennyi időt tölt az alábbi médiumokkal? * 

 

 Kevesebb, 

mint fél óra 

Kevesebb, 

mint 1 óra 

1-2 óra 2-4 óra 4 óránál 

több 

Internet (számítógépen)      

Televízió      

Nyomtatott sajtó      

Rádió      

Internet (mobiltelefonon)      

 

 

7. Melyik médiumban találkozott már tej-illetve tejtermék reklámmal az elmúlt egy évben? 

*Több választ is bejelölhet! 

 Televízió 

 Internet (hirdetés, banner, stb.) 

 Rádió 

 Nyomtatott sajtó 

 Direkt mail 

 Áruházi hirdetőfelület 

 Utcai plakát 

 Termék saját weboldala 

8. Az alábbi állítások mely médiumra jellemzőek inkább? * 

 

 Televízió Internet Nyomtatott sajtó 

Látványosabb reklám    

Félrevezető    

Komolyabb hangvételű    

A látvány magáért beszél    
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Könnyebben megjegyezhető    

Nincs akkora hatása    

Kevésbé tolakodó és agresszív    

Élvezhetetlenné teszi az adott médiumot 

a sok reklám 

   

Kézzelfoghatóbb reklám    

Rugalmasabb körülmények között talál-

kozom vele 

   

Nehéz elkerülni a reklámokat    

Múlandó    

Kevésbé zavaró    

Nem létező, mesterséges világot mutat be    

Ösztönöz a vásárlásra    

A hirdetés megmarad, könnyű visszake-

resni 

   

Már csak a nagyon eredeti reklám hatá-

sos 

   

Kevésbé hasznos    

Szórakoztató    

Meggyőző    

Aktív odafigyelést igényel    

Gyakran közönséges stílusú    

Kevésbé életszerű    

Részletesebb információt ad    

Hiteles információforrás    

Valódi információkat hordoz    

 

9. Ön szerint reklámok nélkül unalmasabb lenne az élet? * 

 Igen 

 Nem 

10. Ön mennyire ért egyet az alábbi állításokkal a reklámokkal kapcsolatban? I. blokk 

*(Függetlenül a közvetítő médiumtól) 

 

 Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Többnyire 

nem értek 

egyet 

Egyet is 

értek, meg 

nem is 

Nagyjából 

egyetértek 

Teljes mér-

tékben egye-

tértek 

Kedvelem a rek-

lámokat. 

     

Túl előnyösen 

állítják be a termé-

keket. 

     

Aki reklámoz, 

több terméket tud 

eladni, így olcsób-
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ban tud értékesíte-

ni. 

A reklám megnö-

veli a termékek 

árát. 

     

A jó terméknek is 

kell a reklám. 

     

A reklámok célja 

becsapni az embe-

reket. 

     

Nem tudom ki-

vonni magam a 

hatásuk alól. 

     

Nem befolyásolják 

a vásárlási dönté-

seimet. 

     

Ha jó a reklám, jó 

a termék is. 

     

Egy jó reklám 

hatására vásárolok 

is a termékből.  

     

A jó reklámokat 

szívesen megné-

zem többször is. 

     

A reklámok objek-

tívek. 

     

A reklámokat 

társadalmi célokra 

is fel lehetne hasz-

nálni. 

     

A hirdetések za-

varnak. 

     

Vannak unalomig 

ismert, ismételhető 

reklámok. 

     

Kevés a színvona-

las reklám 

     

Egyáltalán nincs 

szükség ennyi 

reklámra. 

     

A reklámozók 

pontosan tudják, 

mennyi reklámra 

van szükségük. 
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11. Találkozott már tej- illetve tejtermék reklámmal az interneten? * 

 Igen 

 Nem 

12. Ha igen, milyen formában találkozott vele? *Több választ is bejelölhet! 

 Fejléc banner / weboldal szélén látható banner 

 Felugró hirdetés 

 Cikkek után megjelenő tartalmi hirdetés 

 Keresőkben megjelenő hirdetés 

 Egyéb 

 Nem találkoztam ilyen reklámmal. 

13. Tolakodónak érzi az internetes reklámokat? * 

 Igen 

 Nem 

14. Letiltja a felugró reklámokat? * 

 Igen 

 Nem 

15. Ön mennyire ért egyet al alábbi állításokkal a reklámokkal kapcsolatban? II. blokk *A tej-és 

tejtermékek reklámjaira vonatkozóan. 

 

 Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Többnyire 

nem értek 

egyet 

Egyet is 

értek, meg 

nem is 

Nagyjából 

egyetértek 

Teljes mér-

tékben egye-

tértek 

Fontos, hogy 

szerepeljen benne 

a tej. 

     

Fontos, hogy 

minél rövidebb 

legyen. 

     

Fontos, hogy 

minél több in-

formációt tartal-

mazzon a termék-

ről. 

     

Legyen színes, 

mozgalmas. 

     

Az aláfestő zene 

sláger legyen. 

     

Legyen szokatlan 

a megvalósítás, a 

környezet, vagy a 

szereplő. 

     

A terméket be-

mutató személy 
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közismert, köz-

életi személyiség 

legyen. 

A szövege mo-

dern stílusú, fiata-

los, esetleg szlen-

ges legyen. 

     

Képi világa ani-

mációt, számító-

gépes elemeket 

tartalmazzon. 

     

Minden korosz-

tálynak szóljon. 

     

Informáljon a 

termék egészség-

védő funkciójá-

ról. 

     

Ha több lenne a 

tej-és tejtermék 

reklám, akkor 

többet fogyaszta-

nék ezekből a 

termékekből. 

     

 

16. Egy audiovizuális reklám melyik elemét tartja a legfontosabbnak? * 

 

 
Legkevésbé 

fontos 

Többnyire 

nem fontos 

Fontos is, 

meg nem 

is 

Többnyire 

fontos 
Legfontosabb 

Szlogen      

A termék formája      

A termék csoma-

golása (szín, 

anyag, stb.) 

     

A termék színe 

(nem a csomago-

lásé!) 

     

A reklám szerep-

lői 

     

A reklám szövege      

A reklám zenéje      

 

17. Általában elkapcsol a televíziós reklámblokkok alatt/feláll a TV képernyő elől? * 

 Igen 
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 Nem 

Találkozott-e már a tejszív logóval, és amennyiben igen, melyik médiumban? *Több vá-

laszt is bejelölhet! 

 Televízió 

 Internet 

 Nyomtatott sajtó 

 Utcai plakát/óriásplakát 

 Egyéb 

 Nem találkoztam vele 

18. Milyen gyakran látogatja az alábbi weboldalakat? * 

 

 
Naponta 

többször 
Naponta 

Hetente 

többször 
Havonta 

Ritkábban, 

mint havonta 

(soha) 

Facebook      

Iwiw      

hotdog.hu      

network.hu      

Twitter      

Startlap      

port.hu      

kapu.hu      

Google      

Youtube      

Gmail      

Freemail      

Index      

Origo      

hirlista.hu      

blog.hu      

live.com      

myvip.com      

nlcafe.hu      

love.hu      

vatera.hu      

Egyéb      

Gerilla Marketing (GM) 

A következő néhány kérdés a gerilla marketing (GM) témakörét érinti. 

 

19. A gerilla marketing melyik eleme ismerős az Ön számára? * 

 Blog (storm) 

 Vírusmarketing 

 Urban legends (Városi legendák) 
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 Szájreklám (Word of Mouth): az ajánlás olyan formája, mikor a gyár-

tó/hirdető/forgalmazó cég indítja el az üzenetet saját "beszervezett, ám civil" ajánlóik, 

és/vagy véleményvezérek által. 

 Flashmob (emberek egy csoportja egy előre megbeszélt helyen és időpontban 

találkozik, véghezvisz egy előre megbeszélt cselekményt, majd utána gyorsan, mintha 

mi sem történt volna, távozik) 

 Spam 

 Permission (hozzájárulásos) marketing: a reklámlevél személyesen nekem cí-

mezve érkezik, miután erre engedélyt adtam. 

 Ambient marketing: A tekintetet megragadó, különleges és kikerülhetetlen 

média¬felületeket használó, legtöbbször provokatív reklámozási módszer.  

20. Találkozott már GM kampánnyal, látott már ilyen típusú reklámot? * 

 Igen 

 Nem 

21. Ha igen, hol találkozott vele? Több választ is bejelölhet! 

 Internet 

 Televízió 

 Rádió 

 Nyomtatott sajtó 

 Személyesen vettem részt valamilyen formában 

 E-mailben értesültem róla 

22. Az említett kampányt elindító cég az alábbi területben érintett:  

 Szórakoztatás 

 Média 

 Telekommunikáció 

 Szolgáltatási szektor 

 Ipar 

 Turizmus 

 Bank 

 Élelmiszer 

 Egészségügy 

 Nonprofit 

 Egyéb 

 Nem találkoztam ilyen reklámkampánnyal. 

23. Amennyiben az egyéb választ jelölte be az előző kérdésben, melyik területben érintett az 

említett cég/szervezet? ________________________________________________________ 

 

24. Véleménye szerint melyik állítás igaz a GM kampányokra? * 

 

 
Egyáltalán 

nem értek 

egyet. 

Többnyire 

nem értek 

egyet. 

Egyet is 

értek, 

meg nem 

is. 

Többnyire 

egyetértek. 

Teljes mér-

tékben egye-

tértek. 
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Elsősorban kisebb 

vállalatok számára 

érdekes. 

     

Van mersze új dolgokat 

kipróbálni. 

     

Fontos az ötletesség, 

kreativitás. 

     

A GM-et alkalmazó 

cég erős egyéniséggel 

bír (hisz a termékben, a 

stratégiában, magában 

a vállalatban). 

     

A GM célja kitűnni a 

tömegből, eltérni az 

átlagtól. 

     

A GM alkalmazásával 

a fogyasztó kezébe 

kerül az irányítás. 

     

Közvetítő médiumként 

elsősorban az emberek 

személyes kapcsolati 

csatornáit használja. 

     

A GM költséghaté-

kony, mert nem vásárol 

költséges hirdetési 

felületeket. 

     

A GM hiteles, hiszen 

számomra hiteles sze-

mélytől hallok az adott 

kampányról, vagy a 

konkrét termékről. 

     

A GM a fogyasztóknak 

okot ad a párbeszédre, 

ezzel elősegíti a már-

ka/termék ismertségét. 

     

Magyarországon kevés 

GM kampány fut. 

     

A GM egy felkapott 

áramlat, hamar elhal, 

nincs jövője. 

     

A GM fölösleges, egy 

cég vásároljon inkább 

televíziós reklámidőt. 

     

A GM hatékonyabb,      
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mert közvetlenül en-

gem szólít meg. 

 

Tejreklámok elemzése - opcionális 

Kérem, véleményezze az alábbi tej-és tejtermék reklámokat a megadott szempontok alap-

ján! Az egyes kérdéseknél a márkanév alatt található linket kérem, másolja be böngészőjébe, 

hogy megtekinthesse a reklámot. 

 

25. Sole-Mizo (http://indavideo.hu/video/Sole_Mizo_tej_reklam) 

26. Nem lehet megunni (http://indavideo.hu/video/Nem_lehet_megunni) 

27. Drink Milk - Raptorok (A szöveg: Mindig is a legfittebb élte túl. Igyál tejet!)  

(http://www.youtube.com/watch?v=osuDbJs5Qvw&NR=1) 

28. Milli-Természetes, akár a gondoskodás! (http://www.youtube.com/watch?v=MXs2oUsxpvs) 

29. Danone Görög Joghurt (http://www.youtube.com/watch?v=ta9V4Ig1hgU) 

30. Boci Foci (A kezdőanimáció után megjelenő "Reklámfilm" gombra kell kattintani) 

http://tejtermek.hu/tejbar/ 

 

 

 
Egyáltalán 

nem értek 

egyet. 

Többnyire 

nem értek 

egyet. 

Egyet is 

értek, 

meg nem 

is. 

Többnyire 

egyetértek. 

Teljes mér-

tékben egye-

tértek. 

Összességében tet-

szik a reklám. 

     

Figyelemfelkeltő 

hatású. 

     

Hiteles.      

Egyedi.      

A reklám jól kifejezi 

a márkát/hirdetőt. 

     

Tetszik a reklám 

zenéje. 

     

Tetszik a reklám 

színvilága. 

     

Tetszik a reklám 

formavilága. 

     

Emlékezetesek a 

reklám szerep-

lői/figurái. 

     

A reklám üzenete 

érthető. 

     

Humoros.      
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8. SZ. MELLÉKLET „A” 

AZ ONLINE KÉRDŐÍV SZIGNIFIKANCIA TÁBLÁZATA 

+=p≤0,05 

++=p≤0,01 

+++=p≤0,001 

Kérdés 

száma 

Nem Kor Végzettség Lakóhely Jövedelem 

K6A ++ +++ +++  + 

K6B + +++  +  

K6C ++ ++  +  

K6D  +++ +++  + 

K6E +++ +++ + ++ +++ 

K7A  +  + ++ 

K7B  +++ + +++ + 

K7C      

K7D + ++  +++  

K7E      

K7F      

K7G + +++  +++  

K7H      

K8A ++ +++ + ++ ++ 

K8B  +++  ++ + 

K8C  +    

K8D   ++   

K8E ++ +++ +++ +++ +++ 

K8F +++ +++ ++  ++ 

K8G      

K8H     + 

K8I      

K8J  ++    

K8K   + +++  

K8L ++ +++ +++ +++ ++ 

K8M  ++ ++ +  

K8N      

K8O +++ +++ +++ +++ +++ 

K8P  +++   + 

K8Q  ++    

K8R +++ +++ ++ +++ +++ 

K8S +++ +++ + +++ +++ 

K8T +++ +++ ++ +++ ++ 

K8U + +++ ++ + + 

K8V  ++ ++  ++ 

K8W +++ ++   + 
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K8X +++ +++ + +  

K8Y ++ +    

K8Z     ++ 

K9 +++ +++  + + 

K10A  +++    

K10B +++ +++   + 

K10C ++ +++   + 

K10D + +++  + ++ 

K10E ++ +++ +++ +++  

K10F  +++    

K10G + +++  +++ ++ 

K10H +++ +++  + +++ 

K10I + +++ +  + 

K10J ++ +++ ++ +++ +++ 

K10K  +++  + +++ 

K10L +++ +++    

K10M + +++  +  

K10N +++ +++ +++ +++ +++ 

K10O      

K10P +   ++ + 

K10Q  +  +  

K10R  +++ + ++ +++ 

K11      

K12A  + + ++  

K12B +     

K12C + +++ ++  + 

K12D      

K12E      

K12F      

K13 +++ ++ +  ++ 

K14 + +   +++ 

K15A +++ ++ +  + 

K15B +++ +++   + 

K15C  +++  ++ +++ 

K15D ++ +++    

K15E + +++ + + + 

K15F +++ +++   + 

K15G + +++  ++ ++ 

K15H  +++    

K15I +++ +++ + ++ + 

K15J +++ +++   ++ 

K15K    +  

K15L +++ +++ +++ +++ +++ 
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K16A  ++    

K16B ++ +++   +++ 

K16C  ++ + +++ + 

K16D +++ +++ + +++ +++ 

K16E +++ +++  +  

K16F ++ +++ +++ ++ + 

K16G + +++   + 

K17     +++ 

K18A  +++ +++  ++ 

K18B ++ +++ + ++ ++ 

K18C +++ +++ +++ +++ +++ 

K18D +++ +++ +++ +++ +++ 

K18E +++ +++ +++ +++ +++ 

K18F +++ +++ +++ +++ +++ 

K18G + ++  + ++ 

K18H +++ +++ +++ +++ +++ 

K18I  +++ +++ +  

K18J +++ +++ +++ ++ +++ 

K18K  +  ++  

K18L + ++    

K18M ++ ++   ++ 

K18N ++ +   ++ 

K18O +++ +++ +++ +++ +++ 

K18P +++ +++ ++ +++ +++ 

K18Q      

K18R +++ +++ +++ +++ +++ 

K18S +++     

K18T  +++    

K18U  +++    

K18V ++ +++   ++ 

K19A ++ +++ ++ ++ +++ 

K19B   + +++  

K19C   + +++  

K19D    +  

K19E +  +   

K19F  +++    

K19G ++ +++ ++ +++ +++ 

K19H  +++ +++ +++ +++ 

K20 + +++ +++ +++ +++ 

K21A  +++ +++ +++ ++ 

K21B   +   

K21C      

K21D   ++  + 
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K21E      

K21F ++ +++ +++ +++ + 

K22   +   

K24A +++ +++ + +++ +++ 

K24B ++   +  

K24C      

K24D + +  +  

K24E +     

K24F  +++  +++  

K24G    ++  

K24H +++     

K24I + +  ++  

K24J +++ +++ + ++  

K24K +++ +++  ++ ++ 

K24L ++ +++    

K24M ++     

K24N ++ ++ + +++  

K25A  +++ +++ ++ ++ 

K25B ++ +++ ++ ++  

K25C  +++ + +++  

K25D  +    

K25E  ++  ++  

K25F  +++  +  

K25G  +    

K25H  +    

K25I  +++  +  

K25J      

K25K ++ +++ ++ ++ +++ 

K26A + +++  ++  

K26B + +++  +++  

K26C  +++ +++ +++  

K26D  +  +++ + 

K26E +++ +++ +++ +++ ++ 

K26F ++ +++  +++  

K26G + +++ ++ +++ ++ 

K26H  +++ + +++  

K26I + +++ + + + 

K26J  +  ++  

K26K + +++ + +++  

K27A ++ +++   ++ 

K27B ++ +++  +  

K27C +++ +++ + +++ +++ 

K27D  +    
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K27E +++ +++ + +++ +++ 

K27F ++ +++ ++ ++ + 

K27G ++ +++ ++ +++ ++ 

K27H + +++ ++ +++ +++ 

K27I ++ +++ ++ +  

K27J ++ +++ +++  + 

K27K +  +   

K28A  +    

K28B     + 

K28C      

K28D      

K28E      

K28F  ++  +  

K28G +     

K28H  +    

K28I + +   ++ 

K28J      

K28K + +++  +  

K29A  +  +  

K29B + +++  ++  

K29C + +++  +++  

K29D + +++    

K29E + ++    

K29F  +  +++  

K29G  +++   ++ 

K29H  +++    

K29I  +    

K29J      

K29K  +  ++  

K30A  +++  +++ + 

K30B  ++ + + + 

K30C  +++ +++ +++ +++ 

K30D  +    

K30E  +++  ++  

K30F  +++ + +++ + 

K30G  +  +  

K30H    +  

K30I  +++ ++  + 

K30J  ++ + ++  

K30K ++ ++ ++ ++  
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8. SZ. MELLÉKLET „B” 

A SZEMÉLYES MEGKÉRDEZÉS KÉRDŐÍVÉNEK 

SZIGNIFIKANCIA TÁBLÁZATA 

+=p≤0,05 

++=p≤0,01 

+++=p≤0,001 

 

 Nem Kor Vég-

zettség 

Lakhely Jövedelem 

megítélése 

Jöve-

delem 

K1AFolyadektej  ++     

K1BProesPrebiotikus  +     

K1CVitaminos  + ++   +++ 

K1DOmega3 + +++    +++ 

K1EBiotej       

K1FTejdesszert  +++     

K1GIzesitetttejtermek  +++  +   

K1IReggeliital  +++     

K1JGyumolcsjoghurt       

K1KNaturjoghurt  +++     

K1LPuding   +    

K1MTuroRudi  +++     

K1NMedvesajt  ++     

K1OErleltsajtok   ++    

K1PTuro  +++   +++ + 

K1RTejszin       

K1STejfol  +  + +  

K1TVaj  +++ +++    

K1UKefir  +    + 

K1VJegkrem  +     

K1WTejpor  +   ++  

K2Kedvenc ++ +++ +++ +++  +++ 

K3Lendületes  +++     

K3Magas_minőségű  +++ ++    

K3Hiteles  +++ ++    

K3Megéri_az_árát + + +++    

K3Eredeti  ++  +   

K3Vidám  +++ +    

K3Megbízható  +++ +++ +   

K3Egyedülálló       

K3Tisztességes  +++     

K3Hagyományokkal_r  ++     

K3Fejlődőképes + ++   +++ +++ 

K4a    +++ + +++ 
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K4b       

K4c       

K5a +   +  +++ 

K5b       

K5c + ++   +  

K6ADanone +++  ++    

K6BMilli       

K6CZott  +     

K6DSole     +++ + 

K6EFino_Food     +++ + 

K6FMizo       

K6GParmalat  ++ +++    

K6HMontice       

K6IFarmer    +   

K6JDráva  ++     

K71AActivia +++      

K71BActimel +  +    

K71CKönnyű_és_finom +++   ++   

K71DDanette ++ +++ + + ++ + 

K71EDanone_Varázs ++      

K71FFantasia +    +  

K71GDanone_egyéb +  ++    

K72AMilli_Life       

K72BOké +++      

K72CPerfecto       

K72DPöttyös  +++     

K72EMilli_tej   ++    

K72FCompleta   +    

K72GMilli_egyéb       

K73AJogobella    ++   

K73BZott_Primafrutta   +    

K73CZott_Szívecske +++      

K73DMonteDrink +      

K73EZott_Gourmet  +++   ++  

K73FZott_egyéb ++      

K74ASole_Probalance   ++    

K74BSole_Flört +      

K74CSole_Oázis       

K74DSole_update_1  ++ +  +++ + 

K74ESole_Zorba    +++  ++ 

K74FSole_Classico  +     

K74GSole_egyéb ++      

K75AMizo_tej       
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K75BMizo_tejföl  +++ + ++ +++  

K75CMizo_Biofarm     +++ + 

K75DMizo_Boci      + 

K75EMizo_egyéb       

K76ASynbiofir      + 

K76BSynbioghurt  +  + +  

K76CDráva_tej  ++     

K76DDráva_egyéb +      

K8ADanone +++   + +  

K8BMizo       

K8CParmalat     +  

K8DMilli +      

K8ESole  ++   +++  

K9aMagyartermek    +   

K9bVilagfinomabbtole  +++     

K9cTermeszetesen       

K9dMindennapiegeszseg +  +++  +++ +++ 

K9eTermeszetesakar  ++   +++ +++ 

K9fTiszteljukatejet       

K9gMostelsz      + 

K9hHamisitatlan       

K9jEgyuttacsalad   + + ++  

K9kAminosegujarca   +    

K10Egeszesegestaplalkoz

as 

 +++ +  +++  

K11    +++  ++ 

K12ASzlogen      + 

K12BTermék_formája   + +  ++ 

K12CTermék_színe  + +   ++ 

K12DReklám_szereplői   +++    

K12EReklám_szövege + + +    

K12FReklám_zenéje  +     

K13ATelevízió  +     

K13BRádió ++      

K13CTermék_weboldala   + + ++  

K13DDirekt_mail       

K13EInternetes_hirdetés  +++   ++ +++ 

K13FÚjság       

K13GKóstoltatáson   +    

K13HHirdetőfelületen + +  +   

K13IPlakáton       

K13JEgyéb       

K14ATelevizio    +   
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K14BInternet  +++ +++  +++ +++ 

K14CNyomtatottsajto  + +++    

K14DRadio ++    ++  

K15Elkapcsol  +++     

K16A + + +++  +++  

K16B +++  ++ +++   

K16C +  +++ +++   

K17AInformációkat_gyűjt  +++ +++ + +++  

K17BBlogot_ír       

K17CTwitterel       

K17DGyakran_komment  +++ +  +++ ++ 

K17EHíreket_olvas  +++ +++  +  

K17FOnline_televíziót_né

z 

 +     

K17GOnline_rádiót_hallg

at 

 +++ ++  +  

K17HChat_oldalon_beszé

lget 

      

K17IChat_programot_has

znál 

 +++ +++  +++ ++ 

K17JJátszik  +   +  

K17KEgyéb_internet_felh

asználás 

  + +   

K18AAmbient_marketing       

K18BBlog  +++ +++  +++  

K18CBlog_storm ++ ++  +   

K18DCGM   +    

K18EGerilla_marketing  +++ +++  +  

K18FGrassroot   +    

K18GSeeding + +++ +++  +++ ++ 

K18HRSS_Feed + +++ +  +++  

K18ITribal_marketing   +    

K18JUrban_Legends + +++ +++  ++  

K18KAstroturfing    + +++ ++ 

K18LBuzz_marketing  + +    

K18MWord_of_Mouth    + +  

K18NFlashmob  +++ +++ ++ ++  

K18OSpam  +++ +++ +++ +++  

K18POpinion_Leaders  +++ +++ + +  

K18QStealth  + +++   + 

K18RTipping_Point   + +++ ++  

K18SVírusmarketing  +++   +  

K18TPermission  +   + ++ 
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K19ATej_szerepeltetése       

K19BMinél_rövidebb   ++  +++  

K19CMinél_több_informá

ció 

++ + +++    

K19DSzínes_és_mozgalm

as 

++  ++    

K19ESláger_zene   + ++   

K19FSzokatlan_megvalós

ítás 

      

K19GKözéleti_személyisé

g 

      

K19HModern_stílus       

K19IAnimációk       

K19JMinden_korosztályn

ak_szóljon 

    ++ ++ 

K19KInform.egeszeegved

ő 

 +++ +  +++ + 

K20ALegyen_minden_na

p_jobb 

 ++    ++ 

K20BA_családi_értékek_f

ontosak 

 ++ ++    

K20CAz_egészség_a_font

os 

 +++ +++  ++ +++ 

K20DErős_magyarságtud

at 

++ +++ ++  +++ + 

K20EÉlj_a_mának  +++ +    

K20FAz_értékeinket_tarts

uk_becsben 

 +     

K20GCsak_természetesen + ++   ++  

K20HA_barátokra_lehet_s

zámítani 

    ++ + 

K20ISzeret_kitűnni  + ++  +  

K20JMindíg_segít ++    +++ + 

K20KLegjobbra_törekszik  + ++  +  

K20LJó_pap_holtig_tanul  +++ +++  +++ +++ 

K20MAz_ember_haladjon

_a_korral 

   +  +++ 

K20NMeg_lehet_bízi_ben

ne 

  +++    

K20OFelnéz_a_kimagasló

kra 

      

K20PSose_veszítsd_el_a_

jókedved 

    + + 

K20QGyökereinkhez_legy  +++   +  
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ünk_hűek 

K20RDinamikusság_jelle

mzi 

      

K20SNe_mutass_többet       

K20TJól_gazdálkodik_az_

idejével 

 + +++   + 

K20UA_pénz_nem_fontos

_az_életben 

+  +++  ++  

K20VA_barátai_adnak_vé

leményére 

  +  +++ + 

K20WTejtermékeket_mag

a_vásárolja 

+ +++ +++  +++  

K20XEgészséges_táplálko

zás_fontos 

+ +++ +++  +++  

K20YTúl_sokat_televízió

zik 

  +++    

 

 


