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1. Bevezetés 

 

 

A telekommunikációs eszközök egyre jobban elterjednek a mai fiatal generáció 

körében. A munkavégzés során a kapcsolattartásban, az élet szinte minden területén 

elengedhetetlen. Többféle díjcsomag van jelenleg a piacon. A Like Díjcsomagot már 3 éve 

használom, ismerem a lehetőségeit. A dolgozatomban a népszerűsítést elősegítő kampányt 

tervezem meg. A cégek szolgáltatásait nagymértékben befolyásolja, hogy az adott 

szolgáltatást hogyan kommunikálják. A Telekomnál töltött gyakorlatom alatt betekinthettem 

a telekommunikációs folyamatokba, ezen belül is a vállalati kommunikációs osztály 

munkájába, illetve a rendezvény és márka osztály egyes projektjeibe is bevontak. 

Célom, a Like díjcsomagnak egy olyan kampánytervezése, amellyel megismertetem és a 

pozitív oldalról bemutatom a szolgáltatást. Azokhoz a rétegekhez is el kell juttatni az 

információt, akik még nem használják, nem ismerik ezt a csomagot, amit a Kotleri 8 lépésre 

fogok felépíteni. 

Az általam választott téma a Telekom egyik szolgáltatása, így kezdetben megvizsgálom a 

szolgáltatásokra vonatkozó különböző fogalmakat, az idők során milyen megfogalmazások 

láttak napvilágot. Majd megvizsgálom a szolgáltatásokra jellemző 7P-t a Telekom 

szempontjából, kitérek majd milyen megkülönböztető jegyei vannak a termékkel szemben, 

illetve hogy miért fontos egy szolgáltatás minősége. Következő nagy témakörben 

bemutatom az általam választott céget, milyen fejlődésen ment keresztül valamint, hogyan 

épül fel szervezetileg. Ezt követően végzek egy STEEPLE és egy SWOT elemzést, amivel 

bemutatom milyen külső belső tényezők hatnak a vállalatra, illetve milyen erősségei, 

gyengeségei lehetőségei, veszélyei lehetnek a cégnek. Következő nagy témakörben 

versenyképességet fogom taglalni, olyan témákkal, mint a versenyképességi térkép, 

kompetenciák, illetve hogy mennyire elengedhetetlen a szolgáltatások fejlesztése. Mennyire 

befolyásolja a szervezeti kultúra a versenyképességet és ezt mit jelent az általam választott 

cégnél. Kérdőíves kutatásom is erre a témára épül, ahol megvizsgálom a kezdeti 

díjcsomagok versenyképességét. Ezt követően javasolni fogok egy ismertség növelő 

kampányt, amit a Kotleri 8 lépéssel bővebben is kifejtek. 
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2. Szolgáltatásmarketing 
 

2.1 Szolgáltatás fogalmak 

1. táblázat Szolgáltatás fogalma 

„Szolgáltatási tevékenységek, előnyök és szükségletek kielégítések, amelyeket eladásra 

kínálnak vagy a termékek eladása kapcsán nyújtanak.” 

Amerikai 

Marketing 

szövetség, 1960, 

p. 21, in Heidrich 

Balázs (2006) 

„A fogyasztó számára minden olyan eladásra kínált tevékenység szolgáltatás, mely 

értékelhető előnyökkel és megelégedettséggel jár; olyan tevékenységek, melyeket maga 

nem tud vagy nem akar ellátni” 

Bessom, R. M. 

1973, p. 21, in 

Heidrich Balázs 

(2006) 

„A szolgáltatás olyan eladásra kínált tevékenység, mely előnyökkel és 

megelégedettséggel jár anélkül, hogy fizikai változás állna be termék formájában.” 

Blois, 1974, p. 

157, in Heidrich 

Balázs (2006) 

„Szolgáltatás minden olyan kézzel nem fogható haszon, amelyért közvetlenül vagy 

közvetve fizetünk és gyakran tartalmaz kisebb vagy nagyobb tárgyi vagy technikai 

tényezőt is” 

Andresen et al. 

1983, p. 6, in 

Heidrich Balázs 

(2006) 

„A szolgáltatás bármi olyan tevékenység vagy előny, amelyet az egyik fél ajánlhat fel 

a másiknak, amely lényegileg kézzel nem fogható és nem eredményezi semminek a 

birtoklását. Előállítása egy fizikai termékhez kapcsolódik vagy nem.” 

 

Kotler-Bloom 

1984, p. 147; 

Kotler, 1988, p. 

477, in Heidrich 

Balázs (2006) 

„Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás vagy 

fogyasztás céljából felkínálható, s amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégít ki.” 

(Kotler, P.,1991) 

„Erőforrások felhasználása mások számára hasznos, nem- termelő tevékenységre” 

 

(Chikán 

Attila,1992.) 

„A szolgáltatás olyan tevékenység vagy teljesítés, melyet egy fél ajánl a másiknak. Bár 

a tevékenység lehet fizikai termékhez kötött, a teljesítés alapvetően kézzel nem fogható 

és általában nem jár az előállítás semmilyen tényezőjének a birtoklásával. A 

szolgáltatások továbbá olyan gazdasági tevékenységek, amelyek értéket teremtenek és 

előnyt nyújtanak a fogyasztónak adott helyen és időben azáltal, hogy bekövetkezik az 

általa óhajtott változás” 

Lovelock-Wright, 

2001, p. 6, in 

Heidrich Balázs 

(2006) 

„A szolgáltatás marketingszempontból egy nem-fizikai természetű 

problémamegoldás” 

(Veres Zoltán, 

2005) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szolgáltatásokat nagyon nehéz definiálni, mivel nincs fizikai jellegük, ezért nem 

kézzel foghatóak és nem lehet őket előzetesen bemutatni a vevőnek. Megannyi fogalom 

került meghatározásra az idők folyamán, még is szinte mindegyik meghatározás arra lyukad 

ki, hogy a szolgáltatás igénybevételével valamilyen előnyhöz, megelégedettséghez jutunk. 

Másik tulajdonsága a szolgáltatásoknak a nem fizikai jelleg, ami jelentősen befolyásolja a 

szolgáltatások előzetes ismeretét. Még is mindegyik szolgáltatás valamilyen szükségletet 

elégít ki, amihez Adresen (1983) szerint tárgyi vagy technikai tényező is társulhat. Kotler 
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(1984) már kitér a szolgáltatások előállítása kapcsán, hogy a létrehozás kapcsolódhat fizikai 

termékhez vagy nem, illetve nem eredményez birtoklást semmi felett. A hasznosságot emeli 

ki Chikán Attila (1992) is, de emellett felhívja a figyelmet, hogy a szolgáltatás egy nem 

termelő tevékenység. Lovelock és Wright (2001) is arra a következtetésre jutott, hogy a 

szolgáltatással nem lehet semmi felett tulajdonjogot szerezni. Veres Zoltán (2005) szerint 

már a szolgáltatás egy problémamegoldás, ahol a nem fizikai természetet hangsúlyozza. 

A Telekomnál azért fontos a szolgáltatás megfelelő meghatározása, mivel maga a vállalat is 

egy szolgáltató cég, ami járhat kiegészítő termékkel is. Elengedhetetlen, hogy az ügyfelek 

és a leendő ügyfelek számára pontos leírást adjanak az általuk kínált szolgáltatásról. A 

szolgáltatások legjobb meghatározására a 7 P modell áll rendelkezésemre, amit a következő 

pontban jobban ki is fejtek. 

 

2.3 7P Modell 

 

Az esetemben egy szolgáltatásról van szó így nem a termékekre jellemző 4 P, hanem a 

szolgáltatásokra jellemző 7 P-t elemzem. 

 

A 7P modell a szolgáltatások esetében alkalmazandó marketingeszközöket foglalja össze. 

A szolgáltatásmarketingben a hagyományos - termékekre vonatkozó - marketing mix négy 

eleme (a 4P modell) újabb három marketingeszközzel bővült. A 7P kifejezés (a 4P-hez 

hasonlóan) a marketing mix elemek angol elnevezésének kezdőbetűire utal. A 4P a 

szolgáltatásoknál hasonlóan alkalmazható, mint a termékeknél. (Kotler, 1998) 

http://mediapedia.hu/szolgaltatas
http://mediapedia.hu/szolgaltatasmarketing
http://mediapedia.hu/marketing-mix
http://mediapedia.hu/4p-modell
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1. ábra. 7P modell 

Forrás: saját szerkesztés Veres, 2002 alapján 

 

A 7P szolgáltatásokra jellemző új elemek: 

 

Emberek 

Marketing szempontból kritikus szerepe lehet az emberi tényező, merthogy legtöbbször a 

szolgáltató alkalmazottaival kapcsolatba kerül a fogyasztó. (Veres Zoltán, 2002) 

 

Folyamat  

A termelés és a fogyasztás azonos időben történik, számottevő jelenséget ad a szolgáltatási 

folyamat lebonyolításában. A termelési tevékenységnek a fogyasztó a részese lesz, ami 

rendkívül befolyásolja véleményét, így a marketing részére is fontossá válik. (Veres Zoltán, 

2002) 

 

Fizikai megjelenés 

Mivel a szolgáltatás megfoghatatlan, ezért nagyobb szerep jut a marketing eszközök között 

a szolgáltatás helyszínének kialakítása, a szolgáltatáshoz társuló tárgyak megjelenése. 

(Veres Zoltán, 2002) 

Marketing 
mix

Termék-
politika

Árpolitika

Elosztási 
csatornák

ReklámozásEmberek

Folyamat

Fizikai 
megjelenés



Petrás László – Kampánytervezés a Like díjcsomag részére 

 

 
8 

 

2.3.1 Termékpolitika (product) 

A szolgáltatások esetében a nem fizikai természetből (megfoghatatlanságból) adódóan a 

fogyasztók nehezen tudják beazonosítani a szolgáltatók kínálatit. A szolgáltatások két 

csoportra oszthatóak. Első ilyen csoport az alapszolgáltatás, ami a vevő számára a 

legfontosabb és ezzel a fő szükségleteit tudja kielégíteni. A második ilyen csoport a 

kiegészítő szolgáltatás, ami általában már benne van a megvásárolt szolgáltatásban, ilyen 

lehet a hívás mellé kapott adat mennyiség vagy valamilyen korlátozott percdíj ingyen 

lebeszélhetősége. (Veres Zoltán, 2005) 

Elsősorban az kell, hogy a vásárlóban felmerüljön az igény. Ez az igény az, hogy legyen egy 

előfizetése, amivel hívásokat tud indítani és fogadni. A Telekom ezért próbálta úgy össze 

állítani e díjcsomagját, hogy az egyetemistáknak/főiskolásoknak testreszabott előfizetést 

kínáljon. A Like díjcsomag esetében maga az alapszolgáltatás a hívás, ami mellé társul 

néhány kiegészítő szolgáltatás, ami már eleve bele van építve az előfizetésbe. Kiegészítő 

szolgáltatásként még plusz adatforgalmat vagy további kedvezményes hívást igényelhetünk, 

persze az alap havidíjon felül. Egyik hátránya ennek a díjcsomagnak, hogy nem feltöltő 

kártyás, hanem havidíjas, ami a legtöbb diáknak hátrányt jelent, mert nem akkor tölti fel az 

egyenlegét, amikor akarja, hanem minden egyes hónapban fizetnie kell. 

2.3.2 Árpolitika (price) 

„Az ár az a pénzben (esetleg más ellentételezésben) kifejezett érték, amit a vevő a 

termékekért, illetve a szolgáltatásokért fizet.” (Rekettye, 2004, 17. o.) 

Egy szolgáltatás pontos értékét, illetve azok egymással való összehasonlítása nem egyszerű 

feladat a vevők számára. Az ár hatással lehet az észlelt minőségre, ezért nagy hangsúlyt kell 

fektetni az árpolitika kialakítására. A mobilszolgáltatók között nagy a verseny, ezért áraik 

nagyon hasonlóak, így megnehezítik a fogyasztói döntéseket, akik az ár mellett számos más 

tényezőt figyelembe vesznek. (Veres Zoltán, 2005) 

 A Telekom igyekezett, olyan árkategóriát meghatározni, amely a felsőoktatásban tanuló 

hallgatóknak ideális lehet. Az okostelefonok megjelenésével kibővültek a lehetőségek, 

amelyet a diákok ki tudnak használni. A Like díjcsomag azért közkedvelt, mert 

árkategóriájában megfizethető a diákok számára. A díjcsomag a modern kor igényeit is 

kielégíti a beépített szolgáltatásokkal. Mint azt az előző pontban is írtam, hogy nagy hátrány 

http://mediapedia.hu/termek
http://mediapedia.hu/ar
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hogy nem feltöltő kártyás előfizetés, hanem előfizetés. Megítélésem szerint nem minden 

diák tudja vállalni, hogy havi szinten van annyi pénze, hogy kitudja fizetni az alap havidíjat, 

ami persze túl is léphető így súlyos pénzek mehetnek ki a zsebükből. Másik, hogy 2 éves 

hűségidőre kötelezi az előfizetőt, amit ha úgy gondolunk, hogy még sem akarunk és 

felbontjuk a szerződést akkor kötbér megfizetésre köteleznek minket. Viszont ha megnézzük 

ennek a díjcsomagnak az árát és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat, akkor viszonylag olcsó 

előfizetésnek mondhatjuk. A Telekom számára is fontos a versenyben maradás (amit a 

későbbiekben is fogok taglalni), ezért folyamatosan változtatja, bővíti a díjcsomagjait. Nincs 

ez másképp az általam választott díjcsomag esetében is, mivel amikor még én kötöttem ezt 

a szerződést akkor a havidíj csak 1590 Ft volt a mostani 2790 Ft ár mellett. A kezdeti 

díjcsomag nagyon kedvező feltételekkel lehetett igénybe venni, mint ahogy a havidíj vagy a 

15 és 25 Ft-os percdíjak mutatnak. A mostani árhoz képest majdnem a duplájára nőtt a 

havidíj, és a percdíjak is változtak, de megnövelték a benne foglalt adatforgalmat 50 MB-ról 

300 MB-ra. Mint az én esetemben is lehetőség volt maradni a régebbi díjcsomagban és nem 

kellett váltani a drágább változatra, ami azért volt lehetséges, mert a 2 éves hűség idő alatt 

változott a díjcsomag. 

2.3.3 Hely, elosztási csatornák, értékesítési politika (place) 

Fontos eldönteni, hogy az értékesítési stratégiánál mennyi közvetítőt szeretnénk bevonni az 

értékesítési folyamatba. Az értékesítési csatorna lehet több szereplős, egy szereplős vagy 

közvetítő nélküli. A mobilszolgáltatók rövid közvetítő nélküli értékesítési csatornát vagy 

egy közvetítős csatornán értékesítik szolgáltatásaikat. (Józsa, 2005) 

A mobilszolgáltatók értékesítési csatornái 

 saját márkaboltok 

 partnerboltok 

 online értékesítés 

 töltőállomások 

A Telekom fontosnak tartja, hogy saját márkaboltokban értékesítse a díjcsomagokat, hogy 

az ügyfeleknek szakszerű tájékoztatást tud adni, illetve igény esetén el tudja mondani az 

érdeklődő számára a tulajdonságokat és személyes tanácsot adni a választásban. Emellett 

partnerboltokban is jelen vannak, ahol többféle díjcsomag közül tudja a vásárló kiválasztani 
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a legmegfelelőbbet. Országszerte számtalan Telekom üzlettel és Telekom partner üzlettel 

találkozhatunk, ahol átvehetjük a megrendeléseket, ügyfélszolgálattól segítséget kérhetünk 

valamint értékesítéssel foglalkoznak. Az online értékesítés is lehetővé teszi ezen díjcsomag 

igénybevételét is és leggyorsabban itt juthatunk információhoz. 

2.3.4 Reklámozás (promotion) 

A marketingkommunikáció segítségével ismertetik meg a szolgáltatást a fogyasztókkal. Itt 

dől el, hogy az adott szolgáltatás mennyire kelti fel a leendő vásárló figyelmét, valamint itt 

kell meggyőzni őket arról, hogy az adott szolgáltatásra szükségük van. 

A marketing kommunikáció 4 elemre bontható 

 Reklám 

 Személyes eladás 

 Vásárlásösztönzés 

 Public Relations (Fazekas-Harsányi, 2005, 13. o.) 

Elterjedt reklámmal a Like díjcsomag nem rendelkezik. Bővebb információhoz csak a 

honlapon illetve közvetlenül a szolgáltatótól kapunk. Elsősorban ezért is választottam a 

szakdolgozatom témájának, hogy egy új kampányt alkossak meg a Telekomnak ehhez a 

díjcsomaghoz, amit a későbbiekben a marketing kommunikációs stratégia kialakításában 

fogok taglalni. Ami leginkább jellemző a Telekomra az a TV-s reklám, valamint a nagy 

felületű plakát. A vállalat általában nem reklámoz kifejezetten egy díjcsomagot vagy 

szolgáltatást önmagában, mindig valamilyen termék vagy szolgáltatás kapcsolódik hozzá. 

Ilyen például a Spotify alkalmazásuk, amit a Music M díjcsomaggal reklámoztak vagy a 

Sony legújabb telefonja, amit Next XL díjcsomaggal népszerűsítenek. 

2.3.5 Emberek (people) 

Az ötödik elem már a szolgáltatásokra jellemző tényező. Arra kell törekedni, hogy a cég 

alkalmazottai, illetve a szolgáltatásnyújtásban résztvevők ne csak simán, hétköznapi módon 

végezze a munkáját, hanem elkötelezetten és motiváltan a cég marketingpolitikájával 

összhangban. Ehhez a cégnek is nagyban hozzá kell járulnia, ezért a mobilszolgáltatók házon 

belüli akciókat nyújtanak, így törekednek a dolgozók elégedettségének növelésére. Fontos a 

http://mediapedia.hu/reklam


Petrás László – Kampánytervezés a Like díjcsomag részére 

 

 
11 

 

vevővel való kapcsolatteremtés és a személyes találkozás ezért a mobilszolgáltatók is nagy 

gondot fordítanak a megfelelő emberek kiválasztására. (Veres, 2005) 

A Telekom munkatársait folyamatos képzésekkel, tréningekkel készítik fel a szakszerű 

tanácsadásra és értékesítésre. Az ügyféllel való személyes találkozás esetén felkészülten és 

szaktudásának megfelelően tudjon segítséget nyújtani. Egy szakmailag felkészült szakember 

a bizonytalan vásárlót tájékoztatásával döntéshez tudja segíteni. Kiemelt figyelmet 

fordítanak nem csak az új ügyfelek megszerzésére, hanem a jelenlegi ügyfelek megtartására 

is. Erre a célra külön kiképeznek ki ügyfélmegtartó ügyfélszolgálati dolgozót, akinek az a 

feladata, hogy az az ügyfél, aki azzal a céllal megy be, hogy megszüntesse a Telekom felé a 

szerződését, annak egy más kedvezőbb konstrukciót ajánljon és ezzel megpróbálva 

megtartani az előfizetőt. A vállalat kiemelt figyelmet fordít az ügyfélélményre. Erre 

törekszik a Telekom, hogy az ügyfelei magas színvonalú kiszolgálásban részesüljenek, 

többet tegyenek érte, mint ahogyan azt elvárta, panaszait gyorsan és megfelelően kezeljék. 

Ahhoz, hogy mindez folyamatosan jelen legyen, állandó tanulás szükséges, szem előtt tartva 

az ügyfélközpontúságot, hogy minél korábban felismerjék az ügyfelek igényeit. Az ügyfél 

adatainak gyűjtése, kezelése, felhasználása a jogszabályoknak megfelelően működik.  

2.3.6 Folyamat (process) 

A szolgáltatási folyamatokat a legeredményesebben a folyamatmenedzsment eljárással lehet 

feltárni. Az, ahogyan a szolgáltatást nyújtók kezelik az igénybevevők panaszait nagyban 

befolyásolja a minőség megítélését a fogyasztók szemében. A vállalatok nagy hangsúlyt 

fektetnek arra, hogy azokat az alkalmazottakat, akik közvetlen kapcsolatba vannak, az 

ügyfelekkel a tudatába beépüljön a szaktudás mellett a készséges ügyfélkezelés. (Veres 

Zoltán, 2005) 

A szolgáltatók az igénybe vevők panaszaira rövid időn belül próbálnak megoldást találni. A 

Telekom számára fontos, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatással, ezért jól 

képzett szakemberek végzik az értékesítést, illetve a probléma megoldást. 

2.3.7 Fizikai megjelenés (physical evidence) 

Mivel szolgáltatásról beszélünk ezért nincs fizikai megjelenése, vagyis nem kézzel fogható. 

A tárgyi elemeknek a kommunikációval és a minőségpolitikával is összhangba kell lenni. A 

mobilszolgáltatók nagy hangsúlyt fektetnek a márkaüzletek külső és belső kialakítására. Az 
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üzletek kialakítása, színvilága, berendezései, személyzet ruhái is mind összhangban vannak 

a cégre jellemzően. (Veres Zoltán 2005) 

Esetemben is nehéz fizikai jelleget adni a választott díjcsomagnak, ezért itt is inkább a 

Telekomra jellemző megkülönböztető jegyek a dominánsak. Ilyen például a már jól ismert 

magenta szín, amit a vállalat le is védetett, valamint az összes olyan árnyalatot, ami 

összetéveszthető vele. Ez a fajta tiltás csak a konkurens telefontársaságra vonatkozik. Ilyen 

még a Telekom logó, amin az idők során többször is változtattak. 

Üzleteik megjelenésére is nagy figyelmet fordítanak, aminek elsődleges célja az 

élményvásárlás. Ezt úgy érik el, hogy kézzelfoghatóvá, tesztelhetővé teszik a termékeket, 

szolgáltatásokat, amit egy letisztult, kényelmes és átlátható üzletben tehetik meg az 

ügyfelek. Ezt a kezdeményezést a Deutsche Telekommal közösen valósították meg, így az 

ügyfelek interaktív módon kaphattak tájékoztatást a meglévő és jelenlegi szolgáltatásokról, 

amit segítőkész és profi eladók segítenek. Ennek egyik eredmény a „Kiválóság az 

Ügyfélkiszolgálásban” díj a személyes kiszolgálásban.  

A szolgáltatások a 7P-n kívül rendelkeznek a termékektől eltérő tulajdonságokkal is 

rendelkeznek. Ezek azok a különbségek amitől jól elkülönülnek a termékektől. 

2.3 A szolgáltatások megkülönböztető jegyei 

 

Valamennyi szolgáltatás rendelkezik olyan, a termékektől eltérő jellemzőkkel, amelyek 

jelentősen befolyásolják a marketing lehetőségeket. (Kotler, 1998) 

 

2.4.1 Megfoghatatlanság  

 

A szolgáltatások elsősorban megfoghatatlanok, ugyanis legtöbbször lehetetlen vásárlás előtt 

érezni, ízlelni, látni, hallani, őket. De a fogyasztónak lehet előzetes véleménye, tapasztalata, 

de alapvetően nem érzékeli a szolgáltatást mielőtt megvásárolta volna. 

A szolgáltatásokat nehéz vizuálisan a fogyasztó elér tárni. Az esetemben a díjcsomagot, mint 

fizikai terméket nem tudjuk érzékeltetni a vevővel. Ez hatalmas hátrányt jelent a 

szolgáltatáspiacon, ezzel szemben a termékeket jól lehet érzékeltetni a vevőkkel 
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termékmegjelenítés formájában. Mi esetünkben csak ismertetni tudjuk a szolgáltatás 

felépítését, előnyeit vagy esetleg ismertetni a folyamat egyes lépéseit. (Kenesei-Kolos, 2007) 

 

2.4.2 Heterogenitás  

 

Lényege hogy minden fogyasztó más és másképpen ítélheti meg ugyanazt a szolgáltatást. A 

megfoghatatlanság miatt ugyanis a fogyasztó nehezen méri fel előzetesen, milyen 

szolgáltatásra számíthat. 

A szolgáltatások nagy részét emberek nyújtják, ezért nem várható el hogy mindig ugyanúgy 

teljesítsék az adott szolgáltatást. A minőség és a tartalom vállalatokként változik, mivel az 

összes szolgáltató más humánerőforrással rendelkezik. (Kenesei-Kolos, 2007) 

 

„A változékonyság problémájára elvileg megoldást jelenthetne a szolgáltatástechnológia 

gépesítése, vagyis az automatizálás. Az automatizált szolgáltatásminőség biztosítása 

ugyanis mára - gépi úton – tökéletesen megoldható.” (Veres Zoltán, 2003, 37. o.) 

 

2.3.3 Elválaszthatatlanság  

 

A szolgáltatás előállítása és a fogyasztás egybeesik, és megítélése gyakran függ az őket 

nyújtó személyektől is. Mind az előállítótól, mind a fogyasztótól aktív közreműködést 

igényel. 

Ha a termékek fizikai előállítására gondolunk, akkor a termelés és a gyártás térben és időben 

különválik egymástól. Ilyenkor lehetőség van a gyártás, készletezés, forgalmazás közé 

beépítsen egy minőség ellenőrzést. Ennek a tevékenységnek a célja, hogy kiszűrje a 

minőségileg nem megfelelő termékeket, így a vevő nem találkozik selejt áruval. Az ilyen 

minőség ellenőrzés a szolgáltatásoknál nem lehetséges. A minőséget csak a szolgáltatás 

igénybevevőjével együtt, valamint a szolgáltatás nyújtása közben vagy után lehet 

ellenőrizni, legtöbbször korrekció nélkül. (Kenesei-Kolos, 2007) 
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2.3.4 Raktározhatatlanság  

 

A szolgáltatások nem raktározhatóak, a fogyasztás és a termelés elválaszthatatlansága miatt, 

így változó kereslet mellett különösen nehéz lehet a hozzáférés és a rugalmasság biztosítása. 

„Mivel a szolgáltatások cselekedetek, erőfeszítések, teljesítmények, s nem a vásárló által 

megfogható és birtokolható tárgyak, ezért bizonyos értelemben tünékenyek. Ez elsősorban 

azt jelenti, hogy az előállításuk után nem raktározhatóak, nem tartalékolhatóak.” (Kenesei-

Kolos, 2007, 62. o.) 

Akad olyan szolgáltatás, ahol bizonyos ideig lehetséges a raktározás, ilyen például a 

hamburgerek tárolása bizonyos körülmények között. Ez abból következik, hogy időhöz és 

helyhez vannak kötve a szolgáltatások. A raktározhatatlanság legfontosabb kihatása, hogy a 

kereslet és a kínált szintje nincs kiegyenlítve. Ennek 2 féle módja lehet. Ha nagyobb a 

kereslet a kínálatnál, akkor a vállalat nem tudja nyújtani a szolgáltatását, ebben az esetben a 

fogyasztó átmegy egy másik szolgáltatóhoz. Másik eset, amikor a kínálat nagyobb a 

keresletnél, ilyenkor jelentősen romlik a nyereségesség, mivel az igénybe nem vett 

szolgáltatások fix költsége magas lehet. (Kenesei, 2007) 

 

Ezeken felül ugyan olyan fontos a jó minőségű szolgáltatás előállítása, akár a termékeknél. 

A vevőnek fel kell keltenie a figyelmét és érezze, hogy az egy minőségi szolgáltatás. 

 

2.5 A minőség fontossága 
 

A jó és magas minőség elérése a szolgáltatásoknál ma már kötelező elem a 

versenyben maradás érdekében. Ez akkor is igaz, ha külföldi konkurens cégek nem nagyon 

fenyegetik őket. A szolgáltatás minőség innovációja nem egyszerűen egy mánia, hanem az 

életben maradás feltétele. (Kenesei, 2007) 
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2.6 Minőség fogalma 
 

A minőséget nagyon nehéz definiálni, az egyes termékeknél és szolgáltatásoknál mind mást 

jelent. Garvin (1997) 5 féle minőség megközelítést ad meg. 

1. Transzcendens: az ösztönösség uralma.  

Ebből a szempontból a szolgáltatás minősége önmagából adódik és kizárólag 

tapasztalat révén érzékelhető. 

2. Termékalapú: a mérhetőség diadala. 

Garvin szerint ebben az esetben azt lehet jó minőségnek nevezni, amit mérni is lehet. 

ez a szempont nagyon sok helyen használható a szolgáltatásoknál is, de nem veszi 

figyelembe a vevő értékítéletét, amely az észlelt minőséget szignifikánsan 

befolyásolja. 

 

3. Fogyasztó központú: az egyén diadala. 

Ez a szempont az előző folytatása. Vagyis a felhasználó személyes álláspontját 

igyekszik megragadni. Az elégedettséget kvázi azonosítja a minőséggel, ami egyben 

pozitívum és negatívum is. 

 

4. Termelés és működés orientált: a zárt rendszer győzelme. 

A szemlélet a belső működés optimalizálásával próbál hatékonysági és költség 

célokat definiálni a jobb minőség elérése érdekében. 

 

5. Értékalapú: tudatos és jól informált fogyasztó eszménye. 

Ez a perspektíva az ár és az érték arányán át fogja meg a minőséget. (Kenesei, 2007)  
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2.7 Észlelt minőség 

 

A vállalatoknak megannyi lehetősége van a vevő által észlelt minőség befolyásolására illetve 

javítására. 

 

2. ábra. Észlelt minőség a szolgáltatásoknál 

Forrás: Kenesei Zsófia,Kolos Krisztina(2007): Szolgáltatásmarketing és menedzsment,133. o. 

 

Az 2. ábra jól mutatja, hogyan kötődik a minőség a megszokott marketingfeladatokhoz. 

Lényeges szempont, hogy milyen a vevő előzetes elvárása, hiszen nagyban befolyásolja, 

hogy milyen minőségűnek tapasztalja a szolgáltatást. Erre példa lehet, ha a vállalat olyat 

ígér, amit nem tud teljesíteni, az megemeli a kritériumokat, illetve még ha egy jól felépített 

szolgáltatásról is van szó, még is gyengének érezheti a vevő, mivel irreálisak a várakozásai. 

(Kenesei-Kolos, 2007) 

A szolgáltatásoknál esetemben a díjcsomagoknál, mint ahogyan az ábra is mutatja, először 

csak láthatjuk, hogy milyen tulajdonságokat kínál az adott előfizetés, csak a használat után 

tudjuk meg, hogy tényleg azt kaptunk, amit elvártunk. Fontos szerepe van az imázsnak, 

vagyis hogy milyen kép él a fejünkbe vagy milyen előnyöket, hátrányokat tapasztaltunk az 

adott mobilszolgáltató iránt. Ezt a következőekben helyzetelemzéssel fogom vizsgálni. 
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3. Bázisvállalat bemutatása 

 

3.1 Cég bemutatása 

 

A Telekom Magyarország legnagyobb távközlési és telekommunikációs 

szolgáltatója. A vállalat infokommunikációs és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt 

mind vezetékes és mobil irányba, valamint adatátviteli és nem hang alapú, informatikai és 

rendszerintegrációs területeken is. A nagyvállalati, intézményi és közigazgatási 

üzletfeleiknek a T-Systems nyújt szolgáltatásokat. 

A kezdetek. Így lehetne egy szóval jellemezni a mostani Telekom kezdeti kialakulását. 

Egészen 1989-ig kell visszamennünk az időben, amikor a Magyar Posta 3 részre vált. 

„1990 január 1.-től az addig egységes Magyar Postából kivált a műsorszóró és távbeszélő 

szolgálat. Megalakult a Magyar Távközlési vállalat, a Magyar Műsorszóró vállalat és a 

Magyar Posta vállalat, melyek önálló, független vállalatként működtek tovább”1 

1993-ban életbe lépett a távközlési törvény, amely szerint koncessziós szolgáltatásnak 

minősítette a mobiltelefon, a közcélú távbeszélő, illetve a közcélú személyhívó szolgáltatást. 

Ez lehetővé teszi az országos távbeszélő koncessziós jog megszerzését, amit privatizációs 

pályázat kiírásával lehet megszerezni. 1993 decemberében a Deutsche Telekom és az 

Ameritech International vállalatok az országos telefonkoncessziónak illetve az alaptőke 

30,1%-nak tulajdonát vásárolta meg. 

A koncessziós tender kihirdetését követően megalakulhattak a lokális koncessziós 

társaságok. Ekkor 1994-et írunk és Magyarország térségének a 70%-át fedi le, illetve a 

lakosság 72%-nak nyújt valamilyen szolgáltatást. 

Részvényjegyzés a New York-i tőzsdén 

 

 Mind Magyarországon, mind New York-ban ugyan abban az időben kezdték meg a 

Matáv részvények kereskedését. A részvények 26,31%-át hozták forgalomba, amivel 

Magyarország legnagyobb részvényjegyzését érték el, illetve a Közép Európai cégek közül 

az első volt, amelynek a részvényeit a New York-i Tőzsdén jegyeztek. 

1 http://www.posta.hu/a_magyar_postarol/postatortenet/magyar_postatortenet 
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A társaság 2002-ben ISO 9001:2000 szerinti tanúsítást szerzett a világ legnagyobb, független 

minőségellenőrző és tanúsító testülete által. 

A Telekom belső anyaga alapján a minőségirányítási rendszer nyolc alapelvre épül, melyek 

megkönnyítik a minőségcéljaink elérését. 

 Vevőközpontúság: a szervezetek vevőiktől függetlenek, ezért ismerniük kell a 

jelenlegi és a jövőbeli vevőik szükségleteit, teljesíteni kell a vevők követelményeit, 

és igyekezniük kell felülmúlni a vevők elvárásait.  

 Vezetés: a vezetők gondoskodnak a célok, az irányok és a szervezet belső 

környezetének egységéről. Olyan környezetet hoznak létre, amelyben az emberek 

teljes mértékig részt vesznek a szervezet céljainak elérésében.  

 A dolgozók bevonása: a szervezet lényegét minden szinten az emberek jelentik, az 

ő teljes mértékű bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználást a szervezet 

javára.  

 Folyamatszemléletű megközelítés: a kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, 

ha az ezzel kapcsolatos erőforrásokat és tevékenységeket folyamatként irányítják.  

 Rendszerszemlélet az irányításban: az egymással összefüggő folyamatok 

rendszerének azonosítása, megértése és irányítása adott cél eléréséhez, hozzájárul a 

szervezet hatásosságához és hatékonyságához.  

 Folyamatos tökéletesítés: a folyamatos tökéletesítés a szervezet állandó célja.  

 Tényeken alapuló döntéshozatal: a hatásos döntések az adatok és egyéb 

információk logikai és intuitív elemzésén alapulnak.  

 Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal: a szervezet és a beszállítók 

közötti kölcsönösen előnyös kapcsolat fokozza a szervezet és beszállító értékteremtő 

képességét. 

Megháromszorozzák az ADSL bekapcsolások számát, valamint megjelenik a 

számhordozhatóság, amit a hírközlési törvény tett lehetővé. Az igazgatóság 2004-ben 

döntött úgy, hogy nevet vált és az eddigi Westel helyett a T-Mobile nevet veszi fel. 

 

 

 

 



Petrás László – Kampánytervezés a Like díjcsomag részére 

 

 
19 

 

T márka bevezetése 

 

Az egyik legnagyobb márkaváltás zajlott le hazánkban, melynek eredményeként 

2005-ben a Matáv csoportot a Magyar Telekom csoport név váltotta fel. A vállalat bevezette 

a T márkáit, mellyel egy új kommunikációs szakasz vette kezdetét. 

Megkezdődik a mobilhálózatok fejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek 

megtapasztalják a szélessávú kapcsolatot a mobilhálózatokban is, ami a korábbi hálózatok 

sebességének a többszörösét kínálja. Ez a fejlesztés lehetővé tette a 4G/LTE technológia 

előkészítését. A 4G technológiát a társaság 2012-ben elsőként vezette be a lakossági ügyfelei 

részére. Ez a megoldás a bevezetéskor még csak Budapesten, valamint az lakosság 27%-nak 

volt elérhető. Még ebben az évben elnyerte a vállalat a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban 

díjat a személyes kiszolgálás kategóriában, illetve a TOP 10 Call Center versenyben az 

Értékesítés kategóriában. 

 

Single Brand – Az egy márka bevezetése 

  

A Magyar Telekom egyesítette a régi jól bevált márkáit, amit egyetlen márkanév vált fel a 

Telekom márka. Az ügyfelek 2013-tól ezen a márkanév alatt érhetik el a szolgáltatásaikat, 

legyen az mobil vagy vezetékes telefon, lakossági internet, mobilinternet, de ide tartozik 

még az egészségügyi és biztosítási termékei is. A T-Systems továbbra is a nagyvállalati 

ügyfelei részére nyújt szolgáltatásokat. 

A Telekom további 9 kábelhálózat megvásárlásával immár 33 ezer otthonban 

megtalálhatóak a TV, internet és hangszolgáltatások. Ezzel tovább erősítette a vállalat a piaci 

pozícióját és növelte lefedettségét. 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.telekom.hu/rolunk/vallalatrol/cegtortenet 

http://www.telekom.hu/rolunk/vallalatrol/cegtortenet
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3. ábra. Telekom szervezeti felépítés 

Forrás: Telekom Belső információ 

 

3.2 Jöhet a 4. mobilszolgáltató? 

 

 A szakdolgozatom írása közben bukkantam a cikkre. Az NMHH által meghirdetett 

frekvencia sávra jelentkezett a Digi a három nagy mobilszolgáltató mellett. Mint a cikkből 

kiderül, hogy hang és internet szolgáltatásra is alkalmas frekvenciát szerzett, amivel 4. 

mobilszolgáltatóként léphet be a piacra. 

Összesen 9 csomagot hirdetett meg az NMHH, amit a megszerzés után 15 évig 

használhatnak. A Digi is sikeresen vásárolt meg egy ilyen csomagot, amit 10 milliárd Ft-ért 

szerzett meg. A sikeres vásárlás az 1800 MHz-es frekvencia tartomány, ami lehetővé teszi a 

hang és internet szolgáltatást. A lentebb található táblázatból kiderül, melyik szolgáltató 

melyik csomagot szerezte meg és jól látható, hogy a Digi jóval magasabb áron jutott hozzá 

a frekvencia tartományhoz. 

Vezérigazgató

Gazdasági

vezér-
igazgató-
helyettes

Humán 
erőforrás

vezéri-
gazgató-
helyettes

Üzletfejles
ztési 

vezér-
igazgató-
helyettes

Jogi és 
társasági 

ügyek

vezér-
igazgató-
helyettes

Lakossági 
szolgáltatá
sok vezér-
igazgató-
helyettes

Kis- és 
közép-
vállalati 
szolgál-
tatások

Műszaki

vezér-
igazgató-
helyettes

Vállalati 
szolgál-
tatások 
vezé-

rigazgató-
helyettes 



Petrás László – Kampánytervezés a Like díjcsomag részére 

 

 
21 

 

 

4. ábra értékesítésre került blokkok 

forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/telekom/jon_a_negyedik_mobilszolgaltato.204332.html 

 

Az oldal szerint több lehetséges okból vásárolhatta meg ezt a frekvencia tartományt a Digi. 

Egyik legvalószínűbb, hogy a későbbiekben saját mobil hálózatot fog kiépíteni, mivel ezt követően 

is lehetőség nyílik további frekvencia vásárlásra. Azt viszont várható, hogy a többi szolgáltató nem 

ad el frekvencia sávot. Egy új mobilszolgáltatót nehéz megalapítani, mert nem könnyű új 

bázisállomást találni és nehéz roaming megállapodást kötni a többi szolgáltatóval. Másik felvetés, 

hogy virtuális szolgáltató lehet a Digi, ami úgy nézhet ki, hogy megállapodást kötött valamelyik 

szolgáltatóval, hogy használja annak hálózatát és a most megvásárolt frekvenciát bérbe adja. Az 

egyik legvalószínűtlenebb, hogy azért vásárolta meg a frekvenciát, hogy azt a többi szolgáltató ne 

használhassa. Az biztos, hogy mindenki kíváncsian várja, hogy mi a terve a Digi-nek a megvásárolt 

frekvencia tartománnyal.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. http://www.portfolio.hu/vallalatok/telekom/jon_a_negyedik_mobilszolgaltato.204332.html  

http://www.portfolio.hu/vallalatok/telekom/jon_a_negyedik_mobilszolgaltato.204332.html


Petrás László – Kampánytervezés a Like díjcsomag részére 

 

 
22 

 

4. Helyzetelemzés 

 

4.1 Szolgáltatás bemutatása 

 

A T- Mobile a Like Díjcsomagot azoknak az egyetemistáknak és főiskolásoknak 

kínálja, akiknek fontos az alacsony perc- és SMS-díj.  

 

Ezeket az előnyöket kínálja a szolgáltatást igénybe vevők számára: 

- havidíj teljes mértékben lebeszélhető, 0 Ft-os percdíjjal hívható számok,  

- kedvezményes okos telefon vásárlás  

 

A T- Mobile kifejezetten a felsőoktatási hallgatók igényeihez szabta a Like díjcsomagot.  

Olyan előnyös konstrukciót kínál számukra, amelyben a havi díj teljes egészében 

lebeszélhető, éa a perc- és SMS- díjak igen kedvezőek. A díjcsomagra előfizetők ezen felül 

három T-Mobile-os számot 0 Ft-os percdíjjal hívhatják, illetve net- használat közben sem 

kell aggódniuk a túlforgalmazási díj miatt. A Like S díjcsomag havi díja 2790 Ft, amely az 

alábbiakra használható fel: belföldön alapdíjas T- Mobile hívószámokra 100%-ban 

lebeszélhető, illetve SMS és MMS- küldésre.  A belföldi, hálózaton belüli percdíj minden 

időszakban 19 Ft, az SMS- ért hálózaton belül szintén 19 Ft-ot kell fizetni. A más hálózatba 

irányuló belföldi hívás percdíja és az SMS díja 29 Ft. A díjcsomag előfizetői 3 db alapdíjas, 

T- Mobile hívószámot 0 Ft-os percdíjért hívhatnak belföldön, összesen havi 300 óra erejéig. 

A csomag havi 300 MB díjmentes belföldi adatforgalmat is tartalmaz túlforgalmazási díj 

nélkül. A számlázási ciklus végéig a benne foglalt adatmennyiség felhasználása után csupán 

az internet sebessége csökken legfeljebb 32 kbit/s le/feltöltési sebességre. A felsőoktatási 

érvényes diákigazolvány bemutatásával vásárolható meg az akciós Like díjcsomag (Egy 

diákigazolvánnyal egy Like díjcsomag igényelhető). Új előfizetéshez, vagy Dominó 

előfizetésről számlás általános előfizetésre való váltás esetén, az aktiválás időpontjától 

számított 2 évig vehető igénybe.3 

 

Hasonló díjcsomaggal a 2 konkurens szolgáltató is rendelkezett, amit a következő 

összehasonlító táblázatban be is mutatok. 

 

3. http://www.t-mobile.hu/lakossagi/tarifak/havidijas/like/like_s
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4.2 Kezdeti díjcsomagok 

2. táblázat kezdeti díjcsomagok 

 

 

 

 

 

 

Like 50 Intercampus Évfolyam 

Havidíj 1500 Ft 1273 Ft 1500 Ft4 

Percdíj 15 Ft Hálózaton belül 

25 Ft Hálózaton kívül 

0 Ft Hívás csoporton belül5 

11 Ft Hálózaton belül5 

16 Ft Hálózaton kívül5 

18,05 Ft Bármilyen hálózatba 

SMS díj 15 Ft Hálózaton belül 

25 Ft Hálózaton kívül 
23,5 Minden Belföldi irányba 18,75 Bármilyen hálózatba 

Adatmennyiség 
50 Mb Nincs Nincs 

Elérhetőség Kizárólag egyetemistáknak, 

főiskolásoknak elérhető 

díjcsomag 

Kizárólag egyetemistáknak, 

főiskolásoknak elérhető 

díjcsomag 

Kizárólag egyetemistáknak, 

főiskolásoknak elérhető 

díjcsomag 

Havidíj 

felhasználhatóság 

Hálózaton belül teljes 

mértékben lebeszélhető 

1090 Ft bármilyen belföldi 

mobil és vezetékes hálózatba 

100 %-ban lebeszélhető 

hálózaton belül 

Egyedi kínálat 3 Telekomos szám hívása 0 Ft-

os percdíjjal 

Intercampus díjcsomaggal 

rendelkező személyek 0 Ft-os 

hívása 

Évfolyam díjcsomaggal 

rendelkező személyek 0 Ft-os 

hívása 

 

4 Az alap havidíj 1000 Ft, plusz 500 Ft a csoporton belüli hívás kedvezményhez 

5 kapcsolási díj 13Ft/hívás
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Felsőoktatásban tanuló hallgatóknak szánt díjcsomagok 

 

Kezdetben a Like díjcsomagnak 2 féle változata volt. Like 50 és Like 300. Viszont 

ezek díjcsomag újítás miatt megszűntek. Akiknek még nem járt le a hűségnyilatkozat, azok 

változatlan feltételek mellett tovább használhatják a szolgáltatást vagy átléphetnek a Like S 

díjcsomagba. A többi szolgáltató is rendelkezett hasonló feltételű díjcsomagokkal, ahol a 

célcsoport azonos volt. Ezeket a díjcsomagokat 2011 áprilisába vezették be, ahol a 

mobilszolgáltatók a felsőoktatásban tanuló hallgatókat célozta meg. Ezek havidíja 

viszonylag változó, a Telekom és a Vodafone tarifái közel azonos áron voltak kaphatóak, 

viszont a Djuice szolgáltatása valamennyivel kedvezőbb a havidíjak tekintetében. A 

percdíjak tekintetében egy kis különbséget fedezhetünk fel az egyes szolgáltatóknál. A 

legkedvezőbb percdíjjal a Djuice Intercampus rendelkezhetne, de minden egyes hívás után 

felszámolnak 13 Ft kapcsolási díjat, ami már nem is tűnik olyan kedvezőnek. A Telekom 

különszedte a hálózaton belüli és kívüli hívások díjazását, ami még így is kedvező, viszont 

a Vodafone go percenkénti díja 18,05 Ft bármelyik hálózatba, így az egyik legkedvezőbb 

percdíjjal rendelkező díjcsomag. Adatmennyiségbe nem tudnak versenybe szállni a 

Telekom-mal, hiszen a táblázatban összehasonlított többi szolgáltató nem ad a 

díjcsomaghoz. Az elérhetőség viszonylatában, viszont mind a három nagy szolgáltató 

egységes feltételek mellett engedi igénybe venni a szolgáltatását. A havi díj 

felhasználhatóságba feltételek tekintetében a Like és az Évfolyam tarifák megegyeznek, 

hiszen hálózaton belül teljes mértékben le lehet beszélni, viszont ha hálózaton kívül indítunk 

hívásokat, akkor már a megadott percdíjak lépnek életbe. Az Intercampus díjcsomag a többi 

szolgáltatóval ellentétben már bármelyik hálózatba indíthatunk hívásokat, persze a megadott 

havidíj lebeszélése után itt is életbe lép a megadott percdíjak, mint a másik két szolgáltatónál 

is. A különböző díjcsomagoknak elengedhetetlen, hogy valamivel kitűnjenek a többiek 

közül. A T-Mobile tarifája lehetővé teszi, hogy három Telekomos mobil számot 100 óra 

erejéig 0 Ft-os percdíjjal hívjunk. Az Intercampus és az Évfolyam díjcsomag egyedi kínálata, 

hogy azokat az előfizetőket ingyen tudják hívni, akik ugyan ilyen díjcsomaggal 

rendelkeznek. 

Viszont ezek a díjcsomagok már nem kerülnek árusításra, ami valószínűleg új hasonló típusú 

díjcsomag bevezetése miatt van. A Telekom kínálatába még mindig megtalálható a Like 

díjcsomag, de már megváltozott feltételek mellett, ami a lentebb említett táblázatban látható 

is. 
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4.3 Jelenlegi Díjcsomag összehasonlítása a versenytársakéval 

3. táblázat Jelenlegi díjcsomagok összehasonlítása a versenytársakéval 

 Like S Smarttarifa Extra 1 (XS) Vodafone Go 

Havidíj 2790 Ft6 2790 Ft 2690 Ft7 

Percdíj 19 Ft hálózaton belül 

29 Ft hálózaton kívül 
41 Ft Bármely belföldi hálózatba 40 Ft Bármely hálózatba 

SMS díj 19 Ft hálózaton belül 

29 Ft hálózaton kívül 
41 Ft Bármely belföldi hálózatba 40 Ft Bármely hálózatba 

Adatmennyiség 300 Mb 500 Mb 500 Mb8 

Elérhetőség Kizárólag egyetemistáknak, 

főiskolásoknak elérhető 

díjcsomag 

Mindenki Mindenki 

Havidíj felhasználhatóság Hálózaton belül teljes mértékben 

lebeszélhető 

30 perc hálózaton belül 

20 perc hálózaton kívül 
100 perc vagy SMS 

Egyedi kínálat 3 Telekomos szám hívása 0 Ft-os 

percdíjjal 
Deezer zenehozzáférés 

26 év alatt 150 Mb helyett 500 

Mb adatforgalom 

 

6 Havidíj e-Pack kedvezménnyel 

7 Havidíj e-Pack-el, 2 éves határozott idejű szerződéssel 

8 26 év alatt 150 Mb helyett 500 Mb Adatforgalom 
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A Telekom számtalan előfizetést kínál mind havidíjas mind feltöltő kártyás 

konstrukciókban a meglévő és leendő ügyfeleinek. A fogyasztó könnyedén ki tudja 

választani a neki megfelelő csomagot. A honlapon nagyon jó tájékoztatást kapunk a 

szolgáltatásokról, mivel elegendő információ található az oldalon. A választásom alapjául 

szolgáló Like S díjcsomagot szeretném összehasonlítani a versenytársak hasonló jellegű 

szolgáltatásaival. 

A Like S díjcsomag kizárólag magyarországi felsőoktatásban tanuló egyetemistáknak és 

főiskolásoknak érhető el. Kezdetben 2 féle ilyen típusú díjcsomag volt a Like 50 és a Like 

300. A számok ebben az esetben a leforgalmazható adatforgalmat jelentették, valamint 

havidíjban is különbözőek voltak. A havidíj teljes egészében lebeszélhető, de csakis 

hálózaton belül. Más mobilhálózatokba történő hívás esetén a fenti táblázatban is 

szerepeltetett percdíjak lépnek életbe. A Like csomag egyik kiemelkedő egyedisége a 3 

Telekomos mobilhívószám szám 0 Ft-os percdíjjal történő hívása 300 percig. Ezt a 3 számot 

előzetesen kell megadni, viszont havonta csak egyszer lehet őket változtatni. 

Adatmennyiségből 300 Mb-ot kapunk, amit ha elérünk nincs túlforgalmazási díj, ilyenkor 

csak lecsökkentik a le és feltöltési sebességet a következő hónap elejéig.  

A fenti táblázat jól összefoglalja az egyes szolgáltatók hasonló típusú havidíjas csomagjait. 

Legelső összehasonlítási alapom a havidíj volt, ami az egyik legfontosabb szempont, hiszen 

térségünkre jellemző az árérzékenység. A 3 legnagyobb szolgáltató közel azonos havidíjat 

alkalmaz. A Vodafone Go díjcsomag kerül egy kicsivel kevesebbe. 2 szolgáltató is bevezette 

az e-Pack kedvezményt, aminek 3 feltétele van: elektronikus számla kérése, elektronikus 

számlafizetés, valamint a számla határidőre történő kiegyenlítés. Ennek a rendszernek a fő 

előnye, hogy megszűnik a sárga csekkes befizetés és helyette teljesen elektronikusan, online 

történik a számla kiegyenlítése. Másik előnye ennek a rendszernek, hogy csökkenti a 

kiszámlázásra kerülő havidíj összegét. Ha a 3 felsorolt feltétel közül valamelyik nem teljesül, 

akkor a következő hónapban nem kerül jóváírásra a kedvezmény. De ha legközelebb 

teljesítjük a feltételeket, akkor ugyan úgy aktiválódik az e-Pack rendszer és a kedvezményt 

nem kell újból megigényelni. 
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Következő fontos szempontnak tartottam a percdíjak vizsgálatát, hiszen nem mindegy 

mennyit kérnek el az egyes szolgáltatók az egyes percekért. A táblázatban említett 3 

díjcsomag havidíja lebeszélhető. A lebeszélhetőség korlátozódik arra, hogy csak saját 

mobilhálózaton belül tudjuk felhasználni, minden további más mobilhálózatba indított hívás 

után külön kerül hozzáadásra a számlához. Kivétel ezek közül Vodafone Go Díjcsomag, 

amelybe 100 perc vagy SMS tartozik bele bármilyen mobilhálózatba. Viszont ha túlhaladjuk 

a megadott időt vagy darabszámot, akkor itt is a korábban meghatározott percdíjat 

alkalmazzák. A legjobb ajánlatta a Like díjcsomag rendelkezik a maga 19 és 29 Ft-os 

percdíjjal, ezzel ellentétbe a másik két szolgáltató 40 Ft-ot kér el az egyes percekért, valamint 

SMS-t is ugyan ilyen áron tudunk küldeni. 

Adatmennyiségből sincsen hiány, hiszen 300 és 500 közötti adat mennyiséget kapunk. Ez 

előre kevés lehet, de a telefonok adatkommunikációja során kevesebb adatmennyiséget 

használnak, mint egy asztali számítógép. Tapasztalatból mondhatom, hogy ez az 

adatmennyiség bőven elegendő böngészésre, mailezésre és néhány zene vagy videó 

betöltésére. Viszont a Vodafone díjcsomagjában csak akkor kapjuk meg az 500 Mb-os 

adatforgalmat, ha 26 év alattiak vagyunk, e korhatár felett be kell érnünk 150 Mb-al.  

Fontos tudni, hogy kik vehetik igénybe ezeket a díjcsomagokat, mivel a szolgáltatok 

bizonyos feltételeket szabhatnak hozzájuk. A Like Díjcsomagot csak egyetemen vagy 

főiskolán tanuló hallgatók vehetik igénybe, míg a másik kettő díjcsomagot bárki igényelheti. 

A Like esetében ki lehetne bővíteni az elérhetőséget oly módon, hogy nem csak 

felsőoktatásban tanuló hallgatók tudnák igénybe venni, hanem ki lehetne terjeszteni 

szakközépiskolások számára is. 

Lényeges szempontnak tartottam megvizsgálni, hogy milyen speciális tulajdonsággal tűnnek 

ki egymástól. A legkiemelkedőbb tulajdonsággal talán a Like díjcsomag rendelkezik, mivel 

3 Telekomos számot lehet hívni 0 Ft-os percíjjal. A Telenor a Deezer szolgáltatását építette 

bele a szolgáltatásába, amivel milliónyi zenét lehet hallgatni online. A Vodafone csupán 

annyit kínál, hogyha az ügyfél még nem múlt el 26 éves, akkor megnöveli a leforgalmazható 

adatforgalmat. 
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4.4 STEEPLE és SWOT elemzés 
 

A helyzetelemzés vizsgálatomat a STEEPLE elemzéssel kezdem, ahol megvizsgálom 

milyen makro környezeti elemek befolyásolják a vállalatot. 

Az egyén preferenciáihoz és ízléseihez hozzáillően egy adott termékről bizonyos áruk és 

szolgáltatások felét irányul. Ezeket az ízléseket és preferenciákat nagymértékben 

meghatározó értékeket, normákat és hiedelmeket az emberiség alakítja. (Kotler, 2006) 

Társadalmi környezet 

 Dinamikusan nő az előfizetők száma 

 Telefonálási szokások változnak 

 Csökken a vezetékes telefon használat 

 Nagymértékben nő a mobil szolgáltatást igénybevevők köre 

 Új díjcsomagok megjelenése 

 Egyre fiatalabb korosztály megjelenése 

 Szakképzett munkatársak 

 Budapest központú 

 Társadalmi kommunikáció fejlődése 

 Társadalmi szerepvállalás 

 Esélyegyenlőség (Digitális híd, egyenlőségek a vállalatnál) 

 Egészség és biztonság is megjelenik 

 Kultúra támogatása 

Technológiai környezet 

A társadalom életére a legnagyobb hatással a technológia van. A Technológia sok nagyszerű 

dolgot alkotott, mint a penicillin vagy a fogamzásgátló, de sok szörnyű dolgot is, mint az 

atombomba vagy a fegyver. Az évek során változtak a kutatás és fejlesztési költségek, a 

technológiai változásokat szigorúbban szabályozzák. (Kotler, 2006) 

 Megújult ügyfélkiszolgáló rendszer (Pillangó) 

 Új technológiák megjelenése (4G) 

 E-kereskedelem elterjedése 

 Videokonferencia rendszer (Video-Gate) 
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 E Könyváruház 

 T-City (hosszú távú fejlesztési innovációs program) 

 Új szolgáltatások beépítése a díjcsomagokba 

 Minőségnövekedés (HD hang bevezetése) 

 Okostelefonok, okostévék, tabletek térhódítása 

 K+F tudásbázis szisztematikus bővítése 

Gazdasági környezet 

Ahhoz, hogy egy piac jól működjön, nem csak az emberekre van szükség, hanem a megfelelő 

nagyságú vásárló erőre is. Az olyan vállalatoknál, ahol a vevői árérzékenyebbek és 

magasabb jövedelemmel rendelkeznek, ott nagy figyelmet fordítanak a vásárlóerőt érintő 

trendekre. Egy adott ország vásárló ereje függ az áraktól, a munkabértől, a megtakarítástól, 

az eladósodottságtól és hogy milyen eséllyel kapunk hitelt. (Kotler, 2006) 

 Fogyasztási kiadások növekedése 

 K+F kiadások növelése 

 Árverseny 

 Tőzsde 

 Felelős befektetési elismerések (Ezek olyan befektetések, ahol nem csak a klasszikus 

pénzügyi és kockázati elemzéseket veszik figyelembe, hanem a társadalmi 

környezetet és az etikai szempontokat is figyelembe veszik a befektetések 

kiválasztásánál.) 

 Szolgáltatások és eszközök ára magasabb, mint külföldön 

Ökológiai tényező 

A környezetszennyezés világszerte nagy problémát jelent. Ezekre új jogszabályokat hoztak 

létre, de ezzel sok iparágat nehéz helyzetbe hoztak. Viszont nagymértékben arra törekednek, 

hogy csökkentsék az energiaköltségeket és a környezetszennyezést. (Kotler, 2006) 

 Tudatos környezetvédelem 

 Klímavédelem 

 Környezeti mutatók (A mutató segítségével mérhető és figyelemmel kísérhető a 

környezetvédelmi tevékenység) 
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 Készülék menedzsment (fejlesztés, összegyűjtés, újrahasznosítás – kevésbé terhelje 

a környezetet) 

Politikai környezet 

Nagymértékben befolyásolja a politikai környezet alakulása a marketingdöntéseket. Ezek a 

jogszabályok az állami szerveket, nyomásgyakorló csoportokat korlátozzák vagy 

befolyásolják. (Kotler, 2006) 

 Európai Uniós szabályozások 

 Új adok megjelenése (reklámadó, internetadó) 

Jogi környezet 

A jogi környezet ugyan olyan szinten befolyásolja a vállalatot, mint az előző politikai 

környezet. Rengetek előírásnak, illetve törvénynek kell megfelelni. (Kotler, 2006) 

 Kereskedelemre vonatkozó törvények 

 Adótörvények 

 Előírások betartása 

 Európai Uniós előírások 

 Verseny szabályzás 

 Jogorvoslat 

Oktatási környezet 

A versenyképesség egyik kulcs tényezője az emberi erőforrás. Nagyban befolyásolja egy 

vállalat versenyképességét, hogy dolgozói milyen tudással állnak a rendelkezésére, illetve 

hogyan szervezi meg a munkavállalóinak a továbbképzéseket. (Kotler, 2006) 

 Állandó folyamatos képzések szervezése 

 Továbbképzések szervezése 

 Tudásmegosztás elősegítése 

 Nyelvtudás 

 Telekom oktatási központ létrehozása 

 Mobil suli (biztonságos telefon és mobilhasználat) 

A telefonálási szokások változását a telekommunikációs cégeknek folyamatosan kell 

követni. A technológia folyamatos fejlődésére tekintettel és a piaci igények figyelembe 
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vételével kell a szolgáltatást nyújtani. A technológia fejlesztése így magában hordozza a 

K+F kiadások növekedését. Az új termékek kibocsátása során fontos szempont a 

környezettudatosság, amely manapság elvárás is és ezeket politikailag és jogilag 

szabályozzák. Mindezek mellett fontos az elhivatott és nagy tudással rendelkező 

munkavállaló, akinek fontos a tudásfejlesztés. A sikeres vállalkozás kulcsszereplője az 

emberi erőforrás. 

 

SWOT elemzés 

A SWOT elemzés egy olyan átfogó elemzés, amelyben egy vállalat erősségeinek, 

gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek helyzetét méri fel. Ebben a vizsgálatban a 

cég külső és belső marketing tényezőit vizsgáljuk. Az analízis fő célja az új lehetőségek 

felkutatása. A következőekben vizsgálni fogom, hogy milyen külső és belső tényezők hatnak 

az általam választott cégre. (Kotler, 2006) 

Erősségek 

 Jó minőségű hálózat 

 Magas színvonalú kiszolgálás 

 Magas szaktudás 

 Nagy piaci részesedés 

 Széleskörű szolgáltatás nyújtás 

 Felsőoktatási díjcsomagot csak a 

Telekom árusítja 

 Széleskörű termék- és tartozék kínálat 

 Image 

 Egyre fiatalabb korosztály bevonása 

 Alacsony percdíj 

Gyengeségek 

 Viszonylag drága 

 Ügyfélkiszolgálás 

 Szélessávú lefedettség nem országos 

 Akadozó hálózat 

 Egyes szolgáltatások nem megfelelő 

ismertsége (Like díjcsomag)  

 Kevés reklám tevékenység 

 Készlethiány 

Lehetőségek 

 Technológia folyamatos fejlesztése 

 Akadozó hálózat stabilizálása 

 Országos szélessávú hálózat kiépítése 

(4G) 

 Optikai kábelek kiépítése 

 Szolgáltatás bővítés 

 Új célcsoport felkutatása 

 Like díjcsomag ismertségének 

növelése 

 Vezető pozíció megtartása 

Veszélyek 

 Konkurencia megerősödése 

 Hasonló díjcsomag bevezetése a 

konkurenciánál (mint a Like 

díjcsomag) 

 Ügyfélvesztés akadozó hálózat miatt 

 Új szolgáltató megjelenése (Digi) 

 Bizalomcsökkenés 
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A Telekom országos lefedettséggel rendelkezik, ennek ellenére még mindig vannak olyan 

területek, ahol akadozik a hálózat. Ennek a kiküszöbölése fontos feladat az ügyfelek 

megtartása érdekében. Magas szintű szolgáltatást kell nyújtani, követni kell a konkurencia 

lépéseit és azokra reagálni. A lehetséges új negyedik szolgáltató lépéseinek figyelése fontos 

stratégia. A vezetői pozíció megtartása érdekében folyamatosan stabilizálni kell a hálózatot, 

illetve a szolgáltatásokat időről-időre meg kell újítani. Ha mindezek megvalósulnak minden 

esély meg van rá, hogy továbbra is megtartsa első helyét a Telekom. 

4.5 Versenyképesség 
 

A következőekben a versenyképesség témát fogom boncolgatni, mit jelent a 

versenyképesség, hogyan maradhatunk versenyképesek ebben a rohanó világban, mennyire 

érdemes Magyarországon befektetni, amit a versenyképességi térképpel fogok bemutatni. 

Ki fogok térni, hogy milyen megkülönböztető és kardinális kompetenciákkal kell 

rendelkezni egy vállalatnak, hogy versenyben maradjon. Mit jelent egy vállalatnál az 

innováció, illetve kinek a feladata egyáltalán innoválni. Mindezeket a témákat fogom 

bemutatni a Telekom szempontjából, illetve milyen hatással van a szervezeti kultúra a 

versenyképességre. Kutatásomat is a versenyképesség témában készítettem, ahol kíváncsi 

voltam, hogy a kezdeti díjcsomagok közül melyik, milyen hatással van a fogyasztókra, 

mennyire felel meg számukra az adott díjcsomag, előnyösebb-e mint a jelenlegi, valamint 

vizsgáltam elégedettséget és váltási hajlandóságot is. A kutatás elemzése pontban lesz 

elérhető. 

Manapság a legjobban alkalmazott gazdasági meghatározás a versenyképesség. Hazánk 

lélekszáma alapján a kisméretű nemzetgazdaságok közé számítunk, illetve hogyha az egy 

főre eső GDP-t nézzük, akkor a közepesen fejlett országok közé tartozunk. Ilyen hasonló 

tulajdonságokkal Belgium Görögország, Írország, illetve Portugália rendelkezik. Egy adott 

nemzet versenyképességét elsősorban az határozza meg, hogy az adott vállalatnak milyen a 

hatékonysága és az alkalmazkodó képessége. (Chikán et al, 2010) 

A szerzők szerint a versenyképességnek több szintje van 

 Makrogazdasági 

 Iparági/Szektorális 

 Vállalati 

 Vállalaton belüli 
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Elemzésükre különböző céllal kerül sor. Egy gazdaság eltérő komponenseire irányulnak és 

különféle módszertani apparátussal tanulmányozzák az egyes gazdasági szegmenseket, 

továbbá eltérő összetevőket tekint nélkülözhetetlennek. (Chikán et al, 2010) 

Egy országban versenyképes vállalatnak azokat a vállalkozásokat, intézményeket, cégeket 

tekintjük, akik képesek a számukra elérhető kapacitásukat úgy felhasználni, hogy abból 

minél nagyobb nyereséget tudjanak kovácsolni, valamint észreveszik a működésükre 

gyakorolt befolyásoló környezeti és vállalaton belüli változásokat és e változásokhoz minél 

jobban tudnak alkalmazkodni. (Chikán et al, 2010) 

„A cégek versenyképességét a kormányok politikája, az általuk létrehozott üzleti környezet 

alapvetően határozza meg. Többek között azzal, hogy mennyire fejleszti az infrastruktúrát, 

beleértve a tudás és az egészségügybe való hatékony beruházások mértékét is” (Csath M., 

2010, 29. o.) 

 

4.5.1 Versenyképességi Térkép 

 

Annak érdekében, hogy minden lehetséges környezeti tényező változásra fel 

tudjanak készülni egy úgynevezett versenyképességi térképet készítenek amelyet a svájci 

IMD intézet készít el. Ezek a becslések neves szakemberek becslésein alapul. 

Magyarország ezen a versenyképességi térképen 2011-ben a 47., 2012-ben a 45., 2013-ban 

az 50. és 2014-ben 48. helyet tudta megszerezni. Ebben a rangsorban a legkelendőbb helyen 

az Egyesült Államok áll, őket követi Svájc, Szingapúr, Hong Kong, Svédország, 

Németország. Ami a mi országunkat illeti a legfrissebb adatok szerint és a rangsorban is 

közel vannak hozzánk az Románia, Olaszország, Szlovákia. Ezek az országok mind előttünk 

vannak pár helyezéssel, akiket pedig leelőztünk az Ukrajna, Görögország, Szlovénia, 

Horvátország. (Csath M., 2010) 
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5. ábra IMD versenyképességi rangsor 2014 

Forrás: http://www.imd.org/news/images/WCY-country-rankings2_1.jpg 

 

Néhány várható esemény: 

 Nagy nyomás a cégeken, hogy minél környezettudatosabban működjenek 

 Nagy állami befektetés a környezetvédelembe és az élettudományba 

 Jól képzett vezetők iránti igény 

 Oroszország, Kína, Brazília, India a technika szuperhatalmává válik 

 Növekszik a várható életidő, tovább emelkedik a nyugdíjkorhatár (Csath M., 2010) 
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4.5.2 Kardinális és megkülönböztetési kompetenciák 

 

„A kardinális vagy kulcskompetenciák azon képességek és tapasztalatok együttese, amelyek 

segítségével a cég a versenytársaknál nagyobb értéket képes teremteni vevői számára” 

(Csath M., 2010, 23. o.) 

Míg a megkülönböztető kompetencia esetleg egy könnyen alkalmazkodó vállalat, egy 

újszerű kultúra vagy egy kiemelkedő kutató-fejlesztő társaság. A legjobb állapot akkor 

következik be, ha ez a 2 kompetencia találkozik, magyarán úgy használja fel a vállalat az 

adottságait, hogy azzal olyan versenyelőnyre tud szert tenni, amellyel a riválisai nem 

rendelkeznek. Ami a legfontosabb, hogy ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztése nem 

pénzkérdés, hanem sokkal inkább az, hogy az adott vállalat milyen hatással tudja 

felhasználni a kapacitásait. Ezért a versenyképesség megőrzése szempontjából fontos, hogy 

folyamatosan innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal álljanak elő. Nélkülözhetetlen a 

kompetenciák folyamatos fejlesztése, de akkor a legkimagaslóbb, ha a konkurens cégek 

nehezen tudják azt lemásolni. Ezért folyamatosan arra kell törekedni, hogy olyan új jövőbeli 

lehetőségeket kell kutatni, amely fenntartja a társaság versenyképességét. (Csath M., 2010) 

 

4.5.3 Versenyképesség lehetséges formái 

 

 Az egyik az állandó korrekció, míg a másik az üzemeltetési hatékonyságra való 

törekvés. A kevesebb anyagi ráfordítással való versenyzés lehetőséget ad a konkurenciánál 

alacsonyabb áron és magasabb minőségű terméket állítson elő. Az alacsonyabb költségeket 

elősegítheti a jó munkaerő és hatékony felhasználás, valamint az információtechnológia 

eredményes felhasználása. 

A másik ilyen forma a stratégiai hatásosság. Ez az a fajta megoldás, amikor a 

versenytársaktól eltérően mást csinálnak. Itt elsősorban az újdonságon van a hangsúly és 

ezzel versenyzünk, ellentétben az olcsó árakkal vagy alacsony költségekkel. Lényege, hogy 

merőben új termékekkel vagy szolgáltatásokkal tűnjön, fel a piacon vagy a meglévőket 

változtassa meg úgy, hogy az a vevőknek többlet értéket adjon. (Csath M., 2010) 
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6. ábra A versenyképesség lehetséges formái 

Forrás: Csath Magdolna: Versenyképesség menedzsment (2010), 39. 

4.5.4 Az innováció kulcsfontosságú elem 

 

Szakemberek szerint, ha egy vállalatnak nem ez a legfontosabb, akkor nagy valószínűséggel 

elveszítheti a versenyképességét. Ebből kifolyólag azt gondolhatnánk, hogy aki a legtöbbet 

költ kutatás fejlesztésre az lesz a legversenyképesebb. Viszont ez nincs így. Attól, ha egy 

cég sok remek ötlettel áll elő az még nem bizonyítja, hogy versenyképes is lesz, illetve nincs 

semmi esély arra, hogy az ötletet megtudják majd tartani cégen belül. (Csath M., 2010) 

 

4.5.5 Innováció és változás 

 

A cég életében bármiféle innováció fordulatot eredményez és mindenhez új tanulást igényel. 

Ha új piacon akarunk eredményesen értékesíteni vagy új termékeket, szolgáltatásokat 

nyújtani, akkor azt régi tudással nem lehet, ezért folyamatos tanulást igényel. (Csath M., 

2010) 
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6. ábra Sikeres innováció feltétele 

Forrás: Csath Magdolna: Versenyképesség menedzsment(2010), 117. o. 

Egy cégnek a tartós üzleti sikerhez, folyamatos innovációra és tanulásra van szüksége. 

Napjainkban alapvető erőforrások a nem megfogható erőforrások. Ilyen kimagasló erőforrás 

a tudás, tanulás-fejlődési képesség és a szervezeti kultúra. Ezek nagyban befolyásolják a cég 

innovációs adottságát. (Csath M., 2010) 

4.5.6 A szervezeti kultúra hatása a versenyképességre 

 

Nagyban befolyásolja egy vállalat versenyképességét egy adott nemzet kulturális jegyei, ami 

befolyással van a szervezeti kultúrára. Ha egy cég külföldön is működik, ott kulturális 

különbségek vannak és ezek a különbségek eredményes, innovációs bázisként 

használhatóak. A kultúrák külső jegyeinek tanulmányozásakor nem kapunk olyan összetett 

képet, mintha mindent megvizsgálnánk. Ilyen jegyek lehetnek az adott vállalat épülete, az 

ott dolgozók ruházata. (Csath M., 2010) 

Yamashita szerint 

„A cég olyan, mint egy élőlény, ezért személyisége van. A cég személyisége a szervezeti 

kultúrája. A cég személyisége, azaz szervezeti kultúrája pedig jelentős hatással van 

versenyképességére.” (Csath M., 2010, 80. o.) 
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4.5.7 Szervezeti kultúra a Telekomnál 

 

Future Work 

A jövő elkezdődött, szokták mondani. Ez így van a Future Work esetében is. Számtalan 

kérdésre keressük a választ. Milyen lesz a jövőben a Telekom-nál dolgozni? Be kell járni 

minden nap a munkahelyre? Vagy esetleg otthonról is dolgozunk majd? És ha bejárunk lesz 

e saját irodánk vagy asztalunk? Vagy foglalni kell az asztalt is előre, ugyanúgy, mint egy 

tárgyalót a megbeszéléshez? Ezekre a kérdésekre adja meg a választ a Future Work projekt, 

itt az ötletek már nem csak papíron lesznek láthatók, hanem meg is valósulnak majd. 

 A projekt célja, hogy a kollégák bevonásával tesztelje a jövő munkahelyének lehetőségeit 

és a kihívásait is. 

Első körben néhány kolléga vesz részt ebben a projektben, ami majd később kihatással lehet 

az egész vállalatra. Új arculatot alakítottak ki, amely lehetővé teszi a jövő munkahelyének 

megfelelő munkamódszerek, munkakultúra bevezetését és tesztelését. Az átalakítás keretein 

belül új asztalok, bútorok, padlózat kerül beépítésre, a feladatokhoz jobban illeszkedő, az 

innovatív gondolkodást ösztönző térkialakítás kerül megvalósításra. A projektben 

résztvevők nem elzártan dolgoznak a külvilágtól, ezeket a változásokat mások is észreveszik 

majd, akik az érintett kollégákkal napi vagy időszakos rendszerességgel együtt dolgoznak. 

A mai kor igényeinek megfelelően kialakított környezet vonzó lehet a munkavállalók 

számára. 

Forrás: Telekom Intranet belső anyag 

 

4.5.8 Kinek a feladata az innováció? 

 

Számtalan menedzser véli azt, hogy a kutatás-fejlesztés ágazat feladata az innováció. Ez 

nincs így, mivel az egész vállalatot át kell hatnia. Az olyan cégeknél, ahol csak a kutatás-

fejlesztés részleg tesz az innovációért, ott a legtöbb esetben lassabban változó, bürokratikus 

végek és ezért le is vannak maradva a versenyben. (Csath M., 2010)  
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5. Primerkutatás elemzése 

 

Kutatásom alapja a Like kezdeti díjcsomag és a többi két szolgáltatónál lévő hasonló 

feltételekkel igénybe vehető díjcsomagok versenyképességének vizsgálata.  

A kutatásom elősegítését a Telekomban dolgozó egyik munkatársam segítette, aki előző 

munkahelyén foglalkozott kérdőívek szerkesztésével és ő ajánlotta, hogy versenyképességi 

témában hasonlítsam össze a kezdeti díjcsomagokat. Kutatásom nem reprezentatív. Helyi 

kutatást végeztem, mivel így tudtam minél több válaszadót elérni. Fókuszban a Miskolci 

Egyetem hallgatói voltak, akik feltöltő kártyás előfizetéssel rendelkeznek. Azért 

választottam csak a feltöltő kártyásokat, mivel őket lehet meggyőzni a Like díjcsomaggal, 

ellentétben a havidíjas előfizetőket, mert nekik 1-2 éves hűséget kell vállalni az elfizetésre 

és ezért nem tudnak váltani. A kérdőív elején néhány szűrő kérdést tettem fel, hogy 

kiszűrjem azokat a válaszadókat, akik nem a Miskolci Egyetem hallgatója, rendelkeznek-e 

mobiltelefon előfizetése, illetve külön tudjam választani a feltöltő kártyás és a havidíjas 

előfizetőket. Akik nem feleltek meg ezeknek a kritériumoknak azoknál a kérdőív a végére 

ugrott. A felmérést közel 300 kitöltő segítette, akik mind a Miskolci Egyetem hallgatója. A 

felmérést online formában tettem közzé több Miskolci Egyetemi csoportban. 

 

Először is, fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a kitöltők között milyen arányban állnak 

a feltöltő kártyás és a havidíjas előfizetők, valamint megadtam egy olyan válaszlehetőséget 

is, akik mind a kettővel rendelkeznek. Akik ilyen megoldással rendelkeztek, szintén 

megtudták válaszolni a díjcsomagok összehasonlítására vonatkozó kérdéseket.  

 

1. diagram Feltöltőkártyások és havidíjasok megoszlása 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A mintámból az derült ki, hogy jóval nagyobb arányban vannak azok, akik havidíjas 

előfizetéssel rendelkeznek. A havidíjasok 177-en, míg a feltöltőkártyások 49-en, illetve akik 

mindkettővel rendelkeztek ők 15-en voltak. Érdekes kérdésnek tartottam, hogyan oszlanak 

meg az előfizetők a 3 szolgáltató között, amit a következő kérdésben vizsgálok. 

 

Következő fontos kérdés, hogy melyik szolgáltatónál van a fő előfizetése. Ezt a választ 2 

részre bontottam, szintén havidíjas és feltöltőkártyás viszonylatban néztem meg hogyan 

alakul.  

  

2. diagram Szolgáltató megoszlása  3. diagram Szolgáltató megoszlás 

 feltöltőkártyásoknál havidíjasoknál 

 Forrás: Saját szerkesztés Forrás: Saját szerkesztés  

Az első diagramon látszik, hogy a mintában a feltöltőkártyások körében a Telekom és a 

Vodafone is 25, valamint a Telenor esetében 12 előfizetőt jelent. Míg a havidíjasok esetében 

már jóval nagyobb arányban, közel kétszer annyian rendelkeznek Telekom előfizetéssel, ez 

91, míg a Vodafone 53, a Telenor 60 előfizetőt jelentett. A mindkét előfizetői típust vegyítve 

a Telekomnál 116, a Vodafonnál 78, míg a Telenornál 72 előfizető volt. Látszik, hogy az 

ország vezető mobilszolgáltatója rendelkezik a legtöbb előfizetővel a vizsgált mintában. 

A következőekben a Net Promoter Score mutató segítségével elemzem a Like díjcsomag és 

a konkurens hasonló díjcsomagjaik versenyképességét. 

A díjcsomagok összehasonlításánál egy 10-es skálán lehetett bejelölni, hogy mennyire szól 

az adott konstrukció a válaszadónak, amit márka feltüntetés nélkül láthatnak.  
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Első díjcsomag a Like 50 volt, amire válaszolhattak.  

 

4. diagram Mennyire szól az adott konstrukció a válaszadónak 

Forrás: Saját szerkesztés 

A felmérésemből kiderült, hogy a támogatok és a becsmérlők százalékos kivonása után -

42,2% jött ki, ami arra utalt, hogy nem igazán szól nekik ez a konstrukció. A következő 

kérdés ugyan erre a díjcsomagra volt, amiben azt kérdeztem, hogy előnyösebb-e ez a 

díjcsomag, mint amivel jelenleg rendelkezik. Itt viszont a válaszadók nagy része azt 

válaszolta, hogy előnyösebb, mint a jelenlegi. 

A következő díjcsomag a Telenor Intercampus volt.  

 

5. diagram Mennyire szól az adott konstrukció a válaszadónak 

Forrás: Saját szerkesztés 

A felmérésemből kiderült, hogy a támogatok és a becsmérlők kivonása után -67,7% jött ki, 

ami ugyan nagy csak az elsőnél nem igazán szól nekik ez a díjcsomag. Itt szintén követte az 

a kérdés, hogy előnyösebb-e mint az előző. Ennél a válaszadók nagy résznél nem 

előnyösebb, ami véleményem szerint a mobilinternet hiánya miatt van. 
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Végül következett a Vodafone évfolyam díjcsomag.  

 

6. diagram Mennyire szól az adott konstrukció a válaszadónak 

Forrás: Saját szerkesztés 

A felmérésemből kiderült, hogy a támogatok és a becsmérlők kivonása után -51,6% jött ki, 

ami mint az eddigieknél, ugyancsak nem igazán szól nekik. Itt szintén válaszoltak, 

előnyösebb-e mint a jelenlegi. A válaszadók körülbelül fele-fele arányban választották, hogy 

előnyösebb, valamint hogy nem előnyösebb a jelenleginél. Itt is elsősorban a mobil internet 

hiánya lehet a gond. 

A következő kérdésnél a válaszadók ugyan ezeket a díjcsomagokat láthatták, immár mind a 

hármat egyszerre és a márka is fel volt tüntetve. Ennél a kérdésnél arra voltam kíváncsi, 

hogy a márka feltüntetése mennyire befolyásolja a választásban.  

 

7. diagram Melyik díjcsomagot választották a 3 márka feltüntetése után 

Forrás: Saját szerkesztés 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Telekom - Like 
50
42

Telenor -
Intercampus

6

Vodafone -
Évfolyam

14

Telekom - Like 50

Telenor - Intercampus

Vodafone - Évfolyam



Petrás László – Kampánytervezés a Like díjcsomag részére 

 

 
43 

 

Itt a mintából kiderült, hogy a többség a Like 50 díjcsomagot választotta összesen 42-en, 

míg Telenor Intercampust 6-an, a Vodafone Évfolyamot 14-en. Ez lehet amiatt is, hogy a 

válaszadók nagy részének Telekom előfizetése van és hajlanak a saját szolgáltatójukhoz is 

vagy szimplán azért, mert jobb ajánlattal rendelkezik a „magentás” cég. 

A soron következő kérdéseknél elégedettségi és mobil használati szokásokat kérdeztem.  

Egyik ilyen kérdésem volt, hogy mennyire elégedett a jelenlegi szolgáltatójával, amit szintén 

az NPS mutatóval vizsgáltam. A Promoter-ekből kivontam a Detractor-okat és az így kapott 

százalék 15,7 és így a válaszadók inkább elégedettek a jelenlegi szolgáltatójukkal, viszont 

később fogom vizsgálni, hogy mennyire nyitottak szolgáltató váltásra, ami még érdekes 

lehet. 

 

8. diagram Mennyire elégedettek a jelenlegi szolgáltatójukkal 

Forrás: Saját szerkesztés 

Mennyire vagy elégedett a jelenlegi díjcsomagoddal? Ez volt a következő kérdés. Az NPS 

mutatót kiszámolva a mintából 8%-os pozitív érték jött ki, ami szintén azt mutatja, hogy 

elégedettek a jelenlegi díjcsomaggal. 

 

9. diagram Mennyire elégedettek a jelenlegi díjcsomagjukkal 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Következőekben arra voltam kíváncsi, hogy mennyire ajánlaná a válaszadó a jelenlegi 

szolgáltatóját, amit szintén az NPS-el számoltam ki. A mintából a mutató kiszámítása után 

itt is pozitív érték jött ki, ami arra utal, hogy jelenlegi szolgáltatójukat szívesen ajánlanák 

barátaiknak ismerőseiknek. 

 

10. diagram Mennyire ajánlanák szolgáltatójukat 

Forrás: Saját szerkesztés 

Arra a kérdésre, hogy mennyire nyitottak szolgáltató váltásra eléggé vegyes válaszok jöttek, 

de az NPS mutatóval ezt is meg lehet határozni. A mintából a mutató kiszámítása után egy 

majd -50% eredményt kaptam, ami megmutatja, hogy a konkurencia egy jobb ajánlata esetén 

is hűségesek maradnak a jelenlegi szolgáltatójukhoz. 

 

11. diagram Mennyire nyitottak szolgáltató váltásra 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A hálózati lefedettség kérdésre is sok különféle pontozás érkezett, még is a mintából a 

mutató pozitív értéket mutatott, szóval a válaszadók meg vannak elégedve a szolgáltatójuk 

lefedettségével. 

 

12. diagram Mennyire elégedettek hálózati lefedettségükkel 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő kérdések a mobiltelefon használati szokásokról szóltak. A kutatásomból 

kiderült, hogy legtöbben 1-2 órát telefonálnak mobiltelefonnal vagyis a válaszadók 60%-a, 

valamint 25% nem beszél egyetlen órát sem, ami azért lehet, mert mobil internettel és 

különböző csevegő applikációkkal helyettesítik a hang alapú beszélgetést, de volt olyan is 

aki több mint 8 órát telefonál. Az internetezési szokásoknál kevesen voltak azok, akik nem 

használják asztali számítógépen a világhálót, viszont a mobilos böngészésnél jóval többen 

voltak, akik egyáltalán nem használják. Ez abból adódhat, hogy még nem teljesen váltotta 

fel a mobil telefon a számítógépet vagy nem tartalmaz az általa használt díjcsomag mobil 

internetet. 

A mintából az derül ki, hogy még mindig népszerűbb az előfizetéses telefon a 

feltöltőkártyással szemben. Annak ellenére is, hogy a szolgáltató 1 vagy 2 év hűségidővel 

kötelezi az előfizetőt arra, hogy a szolgáltatónál maradjon. Ez alatt az idő alatt nem tudnak 

szolgáltatót illetve díjcsomagot váltani. Az előfizető a kedvezőbb feltételek miatt vállalják a 

meghatározott hűségidőt, ami a szolgáltató részére azért előnyös, mert ez alatt az idő alatt 

biztosított az előfizetők köre. Vizsgálatom eredménye szerint a márkajelzés nélküli és a 

márkajelzéssel feltüntetett válaszok is azt tükrözték, hogy a Telekom díjcsomagjait 

szívesebben választanák. A 288 válaszadók közül mindössze 1 fő rendelkezett felsőoktatási 

mobil díjcsomaggal. Ebből arra következtetésre jutottam, hogy azért nem választják, mert 

nem kellőképpen ismerik. A kutatásomból kiderült, hogy a mintám válaszadói elégedettek a 
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jelenlegi szolgáltatójukkal és a használt díjcsomaggal. Ebből arra következtettem, hogy nem 

nyitottak a szolgáltató váltásra és a felmérésemből is ez derült ki. Úgy véltem, hogy az 

emberekben kialakult egy márkahűség a szolgáltatójukkal kapcsolatban ezért nem 

hajlandóak váltani. 
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6. Javaslattétel 
 

Következő nagy téma a marketingkommunikációs stratégia felépítése, amit az előző 

versenyképesség kutatásból nyert információk segítségével fogom felépíteni. Mivel ez egy 

létező díjcsomag, ezért néhány kritérium adott, amivel a továbbiakban is dolgozni fogok. 

6.1 A kommunikáció lényege 

 

„Kommunikálunk információt, nemkülönben tudást, tévedést, nézeteket, 

gondolatokat, eszméket, tapasztalatokat, vágyakat, parancsokat, érzelmeket, érzéseket, 

hangulatokat. Kommunikálni lehet szót és mozgást, erőt, gyengeséget és betegséget. A 

kommunikáció szóval olykor azt jelöljük, ami átkerül, olykor azt a módot, amelynek révén 

átkerül, olykor a folyamat egészét.” (Ayer, A. J.(1974), in Sándor Imre(1987)) 

 

6.2 Szolgáltatás kommunikálása 
 

6.2.1 Tárgyiasítás 

 

A szolgáltatások esetében egy egyszerű reklámstratégia a tárgyiasítás. Mivel a nem fizikai 

jellegből adódóan nem kézzel fogható, így a hozzá tartozó megfogható tényezők 

támogatásával lehet csökkenteni a vevői kockázatészlelést. Ebben az esetben olyan tárgyi 

elemeket kell kapcsolni a szolgáltatásunkhoz, amelyek csökkentik a vevőben a 

kockázatészlelést. Tárgyiasítani lehet úgy is egy szolgáltatást, hogy ha valamilyen adatokat 

közlünk róla. (Kenesei-Kolos, 2007) 

 

6.2.2 Szájreklám fejlesztése 

 

Az információkeresés szakaszának a legjelentősebb alapja a barátok, ismerősök véleménye. 

Ez nem tartozik a vállalatok ellenőrzései közé, viszont lehetőség van befolyásolni őket. Ilyen 

például az elégedett partner bemutatása, akik beszámolnak a szolgáltatással kapcsolatos 

pozitív élményeiről. (Kenesei-Kolos, 2007) 
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6.3 Kommunikációs stratégia kialakítása 

 

4.5 ábra A kommunikációs stratégia kialakításának folyamata 

 

 

7. ábra Kotleri 8 lépés 

Forrás:  Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment(2006), 700. 

 

6.3.1 Célpiac kiválasztása, a szolgáltató pozicionálása 

 

Az ábra alapján egy kommunikációs stratégia kialakításának legelső lépése a célpiac 

meghatározása és a szolgáltatás pozicionálása, amely jelentősen fogja befolyásolni a 

kialakított stratégiát, ami biztosítja, hogy összhangba tudja hozni a marketing eszközöket a 

kommunikációval. Ez értelmezhető a szolgáltatók esetében a fizikai környezetre, a 

szolgáltató megjelenésére, alkalmazottakra valamint folyamatszervezésre is. (Kenesei-

Kolos, 2007) 

A Like díjcsomag célközönsége azok a felsőoktatásban tanuló hallgatók, akik rendelkeznek 

érvényes felsőoktatási diákigazolvánnyal. 
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A Telekom azoknak az egyetemistáknak és főiskolásoknak kínálja a Like Díjcsomagot, 

akiknek fontos az alacsony perc- és SMS-díj. A havidíj teljes mértékben lebeszélhető, 0 Ft-

os percdíjjal hívható számok, kedvezményes okos telefon vásárlás – ezeket az előnyöket 

kínálja a szolgáltatást igénybe vevők számára. 

A T-Mobile a Like díjcsomagot kifejezetten a felsőoktatási hallgatók igényeihez szabta. 

Számukra olyan előnyös konstrukciót kínál, amelyben a havi díj teljes egészében 

lebeszélhető, ráadásul a perc- és SMS-díjak igen kedvezőek. Ezen felül díjcsomagra 

előfizetők három T-Mobile-os számot 0 Ft-os percdíjjal hívhatják, és nethasználat közben 

sem kell aggódniuk a túlforgalmazási díj miatt. 

 

6.3.2 Kommunikáció céljának meghatározása 

 

A szolgáltatások esetében ezeket a hagyományos célokat lehet megfogalmazni: 

 a szolgáltatás ismertségének növelése, új szolgáltatás (szolgáltató) bemutatása 

 a szolgáltatáshoz kapcsolódó előnyök bemutatása 

 szolgáltatás vásárlásának elősegítése 

 a kipróbálás ösztönzése 

 pozitív imázs kialakítása 

 versenytársaktól való megkülönböztetés (Kenesei-Kolos, 2007, 260. o.) 

A hagyományos célok mellett, lehetnek egzakt célok is, amelyek szolgáltatástól függnek: 

 vevői ismeretek növelése céljából: a folyamat, illetve a használat bemutatása 

 kereslet-kínálat eltérésének kiegyenlítése céljából a vevő informálása a keresleti 

csúcsok és mélypontok idejéről 

 eladásösztönző akciók kommunikálása 

 észlelt kockázat csökkentése információ és tanácsok segítségével 

 szájreklám erősítése 

 lojális vevők elismerése és számukra kidolgozott speciális ajánlatok bemutatása 

(Kenesei-Kolos, 2007, 260. o.) 

A Telekom számára fontos feladat a Like díjcsomag ismertségének növelése, valamint a 

szolgáltatás vásárlásának ösztönzése. Mivel nem találkozhatunk semmilyen reklámmal, 

ezért az általam kigondolt célokat írom a szolgáltatás tulajdonságainak segítségével.  
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Like díjcsomag kommunikációs célok: 

 Főiskolásoknak, egyetemistáknak szóló díjcsomag 

 Alacsony percdíj 

 Alacsony havidíj, ami 100%-osan lebeszélhető 

 3 Telekomos szám ingyen hívhatósága 300 percig 

 300 Mb adatforgalom túlforgalmazási díj nélkül 

 Akár a 4G mobilinternet használata arra képes mobiltelefonnal 

A szolgáltató a Like díjcsomag bevezetésénél azt a szempontot helyezte előtérbe, hogy a 

felsőoktatásban tanulók körében tegye elérhetővé a mobiltelefon használatát. Olyan 

konstrukciót igyekezett kidolgozni, ami lehetővé tette a diákok számára a gyors internet 

használatát kedvező lebeszélhető percdíj mellett. Az alacsony percdíj pedig kedvezően 

hathat a diákok körében.  

Ennek ellenére még mindig nem elég népszerű, mivel nem eléggé közismert. A diákéveim 

alatt a felkészüléshez sokat vettem igénybe a csomag által nyújtott szolgáltatást információ 

szerzésre. Azt tapasztaltam, hogy diáktársaim körébe még nem eléggé elterjedt, nem 

közismert ez a díjcsomag. Olyan kampány indítását tervezem, amely lehetővé teszi a 

szolgáltatás ismertségének növelését, s ezáltal újabb előfizetők megnyerését. 

Céljaim között szerepel egy olyan reklám kidolgozása, amely az egyszerűségénél fogva kelti 

fel a célcsoport figyelmét, illetve szélesebb körben ismertté tenni addig, amíg a konkurencia 

esetleg nem dolgoz ki egy hasonlóan kedvező díjcsomagot. 

6.3.3 Üzenet megfogalmazása 

 

A folyamat következő lépése az üzenet megtervezése, valamint a kommunikációs mix 

megtervezése.  

Annak érdekében, hogy a kampány elérje a kívánt hatást, részletesen végig kell gondolni, 

hogy mit is mondjunk, milyen módon közöljük, illetve ki mondja az üzenetet. Ilyenkor az 

adott vállalat minden egyes olyan ötletet és témát összegyűjt a márkáról, ami valamilyen 

módon összekapcsolható a pozicionálási tervvel. Ezek egy részre a szolgáltatás vagy termék 

működésbeli tulajdonságához kötődik, másik része a külsőségekhez kapcsolódik. (Kotler, 

2006) 
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A Telekom a mobilhálózat kialakulásától folyamatosan törekszik, hogy újabb célcsoportokat 

vonjon be a mobil előfizetők közé. Ez így van a Like díjcsomaggal is, amelyben az 

egyetemistáknak, főiskolásoknak is elérhető konstrukciót hoztak létre. A megjelenéstől 

fogva többször megújult, a telefonálási szokásoknak megfelelően. 

Egyre nagyobb teret hódít a mobil internetezés a diákok körében, így fontos szempont, hogy 

egyre nagyobb adathasználatot biztosítson a felhasználók számára és akkor sem emelkedik 

a díja, ha túl lépi az előfizető a benne foglalt adatforgalmat, így csak lassulás következik be 

a használat során. 

Szlogen 

A díjcsomag nem rendelkezik önálló szlogennel, mert a Telekom egységes szlogennel 

reklámozza a meglévő termékeit és szolgáltatásait. 

„Együtt. Veled” 

Ezért nem tartottam fontosnak a terméket önálló szlogennel reklámozni, mert ebben a 

formában illeszkedik a Telekom egységes értékeihez. 

Szimbólum 

A díjcsomagnak nincs önálló szimbóluma, amire viszont szükség lenne a népszerűsítéshez 

és a könnyű felismeréshez. Egy olyan szimbólumot képzeltem el, amely egyszerű, de 

azonnal felismerhető. A logó tartalmazza a Telekom megszokott emblémáját, így rögtön fel 

lehet ismerni a szolgáltatót. A rajta található név pedig egyértelművé teszi a díjcsomagot. Ez 

így egyszerűnek látszik, de éppen ezért jó, mert azonnal mindenki számára érthetővé válik. 

Célom, hogy a szimbólum által felkeltsem a célcsoport érdeklődését a díjcsomag iránt. 
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6.3.4 Kommunikációs eszközök kiválasztása 

 

A kommunikációs stratégia kialakításának következő eleme a média kiválasztása, valamint 

az időzítés meghatározása. Kampánytervezésnél elengedhetetlen a megfelelő média 

kiválasztása, illetve hogy az üzenetek minél több csatornán való megjelenéseinek 

beütemezése. (Kenesei-kolos, 2007) 

Az egyik legfontosabb lépés a termék megismertetésére a jó reklám. Számos reklámhordozó 

közül azt kell választani, amivel a legjobban elérhető a célcsoport. 

Nyomtatott médium 

Napilapok 

„Aktuális, érvelésre építő és racionálisabb információk közlése; alkalmas termékek 

megismertetésére és bevezetésére. Bázismédiumként használható.”(Szabó. 1997a. 107. o.) 

A napi megjelenéséből adódóan gyors és naprakész, mivelhogy minden nap megjelenik, 

ezért egy új termék bevezetésekor a médiamixből nem hiányozhat. Másik előnye a 

napilapoknak az irányíthatóság és flexibilitás, mivel a napilapokba könnyen elhelyezhetünk 

különböző mellékleteket, pótlapokat, amivel meg tudunk célozni néhány régiót. Ezek 

alkalmazhatósága széles körű, hiszen kiváló minőségű, magas színhűségű mellékletek, 

pótlapok rakhatóak be a napilapokba. Kiegészítő reklámként nagyon hatékony, hiszen egy 

TV reklám figyelemfelkeltő hatása mellett egy napilapban is megjelentetett hirdetés 

megerősítést adhat. (Szabó, D. T.,1997) 

Magazinok 

A magazinok fő jellemzője, hogy egy bizonyos olvasói kör igényeit próbálja kielégíteni. Itt 

is kiváló a színhűség, viszont hosszabb az élettartama, mint a napilapoknak. Ennek a 

médiumnak a jellegzetessége, hogy az újságot vásárolt személy gyakran továbbadja 

másoknak az elolvasott magazint. Hátránya viszont, hogy megjelenés előtt több héttel vagy 

akár egy hónappal hamarabb le kell adni a kész hirdetéseket, hogy megjelenhessen az 

aktuális lapszámban. Így nem megfelelő a fontos és sürgős hirdetések közlésére. (Szabó, D. 

T.,1997) 
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A napilapok és a magazinok fontos szerepet töltenek be a reklámhordozókban, de a mai 

korban a vezető szerepet már átveszi az interneten való tájékozódás, ami gyorsabb és frissebb 

információt szolgáltat. 

Napilapokban és magazinokban reklámokat nem tervezem, mert ez nem elég hatékony. 

Ezzel nem lehet elérni azt a célcsoportot, akiket be kellene vonni. Erre sokkal megfelelőbb 

a televízió, az internetes oldal, a Facebook és az internetes hírforrás. 

 

Audio és audio-vizuális médiumok 

Rádió  

„Alkalmas termékek, terméknevek és gyártók gyors megismertetésére, valamint korábbi 

reklámüzenetek gyors és hiteles újraaktualizálására. Részlegesen alkalmazható 

bázismédiumként.” (Szabó. 1997a. 107. o.) 

A rádió segítségével könnyen elérhetjük speciális célcsoportokat és nem csak a különféle 

stílusú rádiók segítségével érhetjük el a speciális célcsoportokat, hanem a különféle 

rádióadások is. Tökéletesen megfelelő olyan személyek elérésére, akik úton vannak, 

valamint nyáron olyan csoportok elérése, akik nyaralnak, kerti munkát végeznek. Itt is 

jellemző a flexibilitás, mivel a különböző rádióadók segítségével teljes mértékben le lehet 

fedni az egyes régiókat. Hátránya közé sorolható, hogy a hirdetés elhangzás után nem lehet 

vissza keresni, így könnyen el lehet felejteni. (Szabó, D. T.,1997) 

Rádió reklámot a nyomtatott médiummal együtt nem tervezek, mert az általam választott 

célcsoport nem igazán hallgat rádiót, ezt egyre jobban felváltja a youtubeon a zene hallgatás. 

Televízió 

„Alkalmas a bevezetésre, megismertetésre és az imázs építésére. Függő bázismédiumként 

használható.” (Szabó, 1997a, 107. o.) 

A televízió manapság az egyik legelterjedtebb és legtöbbet használt médium. Segítségével 

érhető el a legszélesebb körben a kívánt célcsoport. A rádióval ellentétben ez már audio-

vizuális eszköz melynek segítségével nem csak hallhatjuk a hirdetés, hanem láthatjuk is. 

Ennél a médiumnál is jellemző a flexibilitás, mivel országos műsorszórással az egész 

országot, helyi műsorszórással a helyi piacok koordináltan érhetőek el. Nem csak tömeg, 
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hanem szelektív médiumként is használható, amit az adások és a sugárzási idő 

kiválasztásával érhető el. Hátránya viszont, hogy viszonylag magas egy komplett hirdetési 

költség, hiszen egy reklámfilm elkészítése igen költséges, valamint a sugárzási idő 

díjszabása is magas. A televízión egy másodperc körülbelül 30000-45000 Ft, ez függ az adott 

csatornától is, továbbá egy reklám időtartama 20-30 másodperc általában, amivel az összeg 

már milliós nagyságrendbe van és csak egyszeri megjelenést tartalmaz. Persze ez függ a 

megjeleníteni kívánt időszaktól, napszaktól is. Az élettartama a reklámüzenetnek rövid, 

mindössze a sugárzási időintervallum alatt él. (Szabó, D. T.,1997) 

A Telekom elsősorban televíziós reklámban mutatja be a szolgáltatásait.  

Terveim között szerepel egy 30 mp-es reklám, ami népszerűsíti a díjcsomagot. Előnye, hogy 

országos műsorszórással az egész országban láthatóvá válik és rövid idő alatt nagy tömeggel 

megismertethető. A reklám bemutatná a díjcsomag előnyeit, valamint hangsúlyozná, hogy 

kifejezetten a felsőoktatásban résztvevő diákok számára kidolgozott konstrukció, illetve 

számos előnnyel rendelkezik más díjcsomagokkal ellentétben. 

Plakát 

Egy figyelemfelkeltő plakát is lehet hatásos, ezért azokon a helyeken ahol a célcsoport 

gyakran megfordul, ott kell kihelyezni. Úgy gondolom, hogy az egyetemek környékén lenne 

a legmegfelelőbb. 

Facebook 

A kampány elindulásakor meg kell osztani a tévében futó reklámot a Telekom Facebook-os 

oldalán is ezzel is népszerűsíteni a Like díjcsomagot. 

Heti egy alkalommal a plakátot is meg lehet osztani ugyan így a Telekom Facebook-os 

oldalán. 

Terveim között szerepel a népszerűsítés érdekében egy olyan Facebook-os alkalmazás, 

amelyben a Like díjcsomagra vonatkozó kérdések szerepelnének. Három válasz közül 

lehetne kiválasztani a helyes megfejtést, kihasználva a játékos kedvet és megismerhetik a 

kitöltők a díjcsomagot, ami felkeltheti az érdeklődésüket illetve tovább ajánlhatják 

ismerőseiknek. 
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4. Táblázat A nyomtatott és a műsorszóró média összehasonlítása 

Nyomtatott médium Műsorszóró médium 

Nézni vagy olvasni kell 

Az olvasó a saját tempója szerint olvashatja 

Hallgatni, nézni vagy olvasni kell 

Csak a közvetítés időtartamában hallható/nézhető 

Nem ütközik a szerkesztési vagy a szórakoztatási 

tartalommal, külön is pl. a lap cikkeinek olvasása 

nélkül is olvashatóak és jó szerkesztéssel nem 

zavarják a cikkek olvasását 

Az üzenetek gyakran megtörik/megszakítják a 

szerkesztési vagy a szórakoztatási tartalmat, 

folyamatot 

Az olvasót úgy definiálják, mint valaki, aki a 

médiummal találkozott, akit a médium elért 

A nézőt úgy definiálják, mint aki ráhangolta 

készülékét az adott programra 

Annyiszor olvassa el, ahányszor akarja Csak egyszer jelenik meg és a néző nem tudja, 

mikor találkozhat vele újra 

Általában csak néhányan figyelnek teljesen vagy 

részlegesen oda a médiumra, amikor olvassák, vagy 

csak átfutják azt 

A program figyelése közben mással is elfoglalhatja 

magát a néző/hallgató, így a figyelem 0-100%-ig 

terjedhet 

Az olvasó céltudatosan keresni tudja az őt érdeklődő 

termékek hirdetését 

A nézőnek csak kevés elképzelése lehet arról, hogy 

mikor találkozhat az őt érdeklődő márka 

reklámjával 

A színhűség általában kiváló A színhűség a végletekig változhat, a vevőkészülék 

és a csatorna minőségétől függően 

A médium szinte bárhol olvasható A médium a nézést/hallgatást behatárolja az idő és 

a TV vagy rádiókészülék mozgathatósága 

A médiumban helyet lehet vásárolni A médiumban időtartamot lehet vásárolni 

Többfajta kivitelezési lehetőség áll rendelkezésre Csak néhány kivitelezési lehetőség áll a 

rendelkezésre 

 

Forrás: Lincoln Bumba, Jack J. Sissors i.m p. 212 in: Szabó, D. T. (1997) 

 

A jövő reklámhordozója a QR kód? 

Pandur Imre szerint a kétdimenziós vonalkód és az okostelefonok kombinációja lesz a jövő 

reklámhordozója. Évek óta használják Japánban, Kínában és Koreában is szinte minden 

terméken rajta van, sőt még óriásplakátokra is ráteszik.  

A QR kód varázsa a sebességben rejlik, ami egy kétdimenziós vonalkód. Egy okostelefonra 

van szükség és azonnal megfejthető. Ez egy új jelöléstechnika, amelyet árukra és termékekre 

lehet feltenni.  

A gyakorlati működésről így mesél Pandur Imre:  

„Például a német posta is használja ezt a technikát. Ott gyakorlatban úgy működik, hogy ha 

valaki fel akar adni egy levelet, akkor nem bélyeget tesz a borítékra, hanem egy internetes 

felületen beírja a címet és a szükséges adatokat, aztán pedig rányomtatja a mátrixkódot a 
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borítékra. Ezáltal a német posta rendszere nem a kézírást fogja felismerni, hanem a kód 

alapján tudja, hogy merre kell továbbítania a küldeményt"9 

Magyarországra is kezd beszivárogni a QR kód, már számtalan élelmiszeren, műszaki 

cikken szerepel és pár hónapja már az összes BKV bérleten is megtalálható. A továbbiakban 

nagy segítséget jelent a kommunikációs és reklámszakmában is. A jövőt is valószínűleg ez 

jelenti majd a reklámpiacon, ha integráljuk az okostelefonokat. Alig öt év múlva mindenki 

zsebében ott lehet egy okostelefon, amire a QR kód felismerésére használható applikációt 

telepítették. 

A szakember szerint 

„Például ha van egy tömegközlekedési eszköz megállójában a megfáradt utas talál egy 

mátrix kódot és nem tudja, hogy mikor jön a következő villamos, akkor nem kell kibogarászni 

a bonyolult menetrendből, hanem egyszerűen csak ráolvas a kódra és kiderül, hogy hány 

percet kell még várnia a következő járat érkezéséig.”9 

Többek között Japánban, Kínában és Koreában is használják reklámcélokra a QR kódot. A 

négyzet alakú mátrixok óriásplakátokon, kültéri hirdetéseken jelennek meg, amelyek 

általában multi cégek, de manapság már sokszor kisvállalatok hirdetéseit rejtik. 

A mobiltelefonra letöltött információk mérete sokkal nagyobb, mint amennyit az utcán egy 

átlagfelhasználó el tud olvasni egy óriásplakátról vagy egy suhanó vonat ablakából kinézve 

megérthetne.  

Ez a rendszer az üzleti életben manapság már a kikerülhetetlen technikák sorába állt be. 

Viszont az még kérdés, hogy Magyarországon mikor fog lecserélődni a hagyományos 

hirdetési technológia mátrixokra. A QR kód térhódítását a mobiltelefonok elterjedése segíti 

elő, ami az ipari és logisztikai cégeknél már most nagyon elterjedt, sőt a jövőben 

kikerülhetetlen technológia. Aki mobiltelefonnal a zsebében közlekedik körülbelül 3-4 éven 

belül már ismerni és használni fogja ezt a rendszert.9 

 

 

 

 

 

9 http://www.ntv1.hu/video/a_qr_kod_lesz_a_jovo_reklamhordozoja_246/ 

http://www.ntv1.hu/video/a_qr_kod_lesz_a_jovo_reklamhordozoja_246/
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Készítettem egy QR kódot, amit a jövőben el lehet majd helyezni bármilyen felületen. 

Leolvasásához pedig csak egy okostelefon szükséges és már is felugrik a Like díjcsomag 

honlapja. Ezt a Kódot helyeztem el a kampányban megjelenő plakáton is. 

 

QR kód 

Forrás: http://qr-kod.hu/ 

6.3.5 Költségvetés meghatározása 

 

 az eladás meghatározása százalékosan 

 fix maximális érték 

 konkurensekhez való igazodás 

 reklámcélokhoz és akciókhoz való idomulás (Kenesei-Kolos, 2007) 

A promóciós költségek arányosan változnak a vállalat anyagi lehetőségével. Reklámozási 

költséget nagyban befolyásolja az évenkénti forgalomingadozás, amely nagyon zavarhatja 

a hosszú távú tervezést. (Kotler, 1998) 

„Legfontosabb kérdés az, mekkora részt kapjon a promóció a teljes marketingmixben.” 

(Kotler, 1998, 676. o.) 

Egyik legfontosabb eleme a kampánynak, hogy mennyibe is fog kerülni az egész. Próbáltam 

úgy kialakítani, hogy a célcsoportnak kifejlesztett díjcsomaggal minél többször és minél 

több helyen találkozzanak. 
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Televízió 

Egyik általam legfontosabbnak tartott médium a televízió. Itt a 3 legnézettebb csatornát 

vettem alapul és vizsgáltam meg az egyes időszakokhoz tartozó listaáraikat. Az árak azok 

függvényében változik, hogy milyen hónapban, melyik napi időszakban szeretnénk, hogy 

adásba kerüljön a reklám spotunk. Az általam vizsgált csatornák mindegyikénél külön 

táblázatokba volt szedve a hétköznap, szombat és vasárnap szerint. Ezek mindegyike fel volt 

osztva hónapokra illetve, azon belül napi időrendi bontásban. Úgy alakítottam ki a 

kampányt, hogy mind a 3 csatornán egy reggeli és egy esti időszakban is látható legyen a 

reklám.  

RTL Klub 

Reggeli időszak 

RTL Klub 30 

másodperc/FT 

Kategória Időszak 1 hónapra 

érvényes ár 

Hétfőtöl-

vasárnapig 

90.000 nincs 6:00-6:59 2.700.000 

 

Esti időszak 

RTL Klub 30 

másodperc/FT 

Kategória Időszak 1 hónapra 

érvényes ár 

Hétköznap 2.100.000 IX kategória 19:00-19:59 42.000.000 Ft 

Szombat 3.300.000 V kategória 19:00-19:59 16.500.000 Ft 

Vasárnap 3.000.000 VI kategória 19:00-19:59 15.000.000 Ft 

Összesen    73.500.000 Ft 

 

A számítások alapján csak az RTL Klub-on való megjelenítés 76.200.000 Ft-ba kerülne. 
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TV2 

Reggeli időszak 

TV2 30 

másodperc/FT 

Kategória Időszak 1 hónapra 

érvényes ár 

Hétköznap 165.000 nincs 6:00-6:59 3.300.000 Ft 

Szombat 385.000 nincs 9:00-9:59 1.915.500 Ft 

Vasárnap 385.000 nincs 9:00-9:59 1.915.500  Ft 

Összesen    7.131.000 Ft 

 

Esti időszak 

TV2 30 

másodperc/FT 

Kategória Időszak 1 hónapra 

érvényes ár 

Hétköznap 1.350.000 nincs 19:00-19:59 27.000.000 Ft 

Szombat 2.352.000 nincs 19:00-19:59 11.760.000 Ft 

Vasárnap 2.352.000 nincs 19:00-19:59 11.760.000 Ft 

Összesen    50.520.000 Ft 

 

A számítások alapján csak a TV2-őn való megjelenítés 52.520.000 Ft-ba kerülne. 

 

RTL 2 

Reggeli időszak 

RTL 2 30 

másodperc/FT 

Kategória Időszak 1 hónapra 

érvényes ár 

Hétfőtöl-

vasárnapig 

90.000 nincs 6:00-16:00 2.700.000 
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Esti időszak 

RTL 2 30 

másodperc/FT 

Kategória Időszak 1 hónapra 

érvényes ár 

Hétfőtöl-

vasárnapig 

990.000 nincs 19:00-22:59 29.700.000 Ft 

 

A számítások alapján csak a RTL2-őn való megjelenítés 32.400.000 Ft-ba kerülne. 

Így a 3 csatornán megjelentetett reklám ára együttesen 161.120.000 Ft-ba kerül az egy havi 

kampány során napi 2 szeri megjelenítéssel.  

Plakát 

A plakátok kihelyezésénél fontos szempont volt, hogy országosan nagy lefedettséggel 

rendelkezzen, illetve rendelkezésre álljon óriásplakát kihelyezése. Hosszas keresgélés után 

a Közterület Média1 vállalatra esett. Itt az óriásplakátok ára függ, hogy mikor foglaljuk le, 

mely településen van és azon belül milyen frekventált helyen van, illetve a minőséget is 1-

5-ig osztályozzák. Így 20 és 130 ezer Ft + áfa közötti összegért lehet bérelni a felületeket. 

Így körülbelül egy 100.000 Ft-os átlagárat gondoltam ki áfával együtt, ami tükrözi a 

valóságot.  

Az elkészítéshez az http://oriasplakat.keszites.hu/ weboldalt választottam, mert ez tűnt a 

legolcsóbbnak és az oldalon található kalkulátorral könnyen ki lehet számolni mennyibe fog 

kerülni a kért plakát. Az esetemben 70 plakát elkészítéséhez néztem árajánlatot. 

Plakát bérlése 

A 70 db óriásplakát bérlése 7.000.000 Ft/hónap és ehhez jön még hozzá a plakátok 

elkészítésének az ára. 

Plakát elkészítése 

Darab Darabár Méret Anyag Összesen 

70 db 57632/db 504x238 cm laminált 

öntapadós 

fólia 

4.040.000 

 

http://oriasplakat.keszites.hu/
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A plakát elkészítése és a plakát hely bérlése összesen 11.040.000 Ft-ra jön ki egy hónapra. 

 

Nyereményjáték 

A nyereményjátékhoz szükséges Iphone 6 típusú készüléket az egyik legtöbben választott 

web áruházból rendelném a b-tel.hu-tól  aminek az ára 235.000 Ft1. 

Így a teljes kampányunk összege egy hónapra 172.395.000 Ft-ra jön ki. 

1 http://b-tel.hu/mobil/Apple/iPhone_6_16GB_Gold_Apple_Garancia  

6.3.6 Eszközkombináció és intenzitás 

 

Az eszközkombináció legfontosabb kérdései: 

- mennyit 

- milyen hosszú 

- hol 

 

Ha ezekre megfelelően tudjuk a választ, akkor sikeresen reklámozzuk a termékünket.  

 

Fontos, hogy tudjuk, hogy az embereknek milyenek az igényei. Mi az, ami biztosan felkelti 

az érdeklődésüket.  

 

A ,,mennyit” kérdés esetében arra vagyunk kíváncsiak, hogy naponta hányszor kell leadni a 

reklámot a tv-ben, hogy rögzüljön az emberekben és ennek következtében cselekedjenek.  

 

Ez azonban életkortól is függ, illetve attól, hogy ki mennyit ül a tv előtt és persze a napszak 

is nagyon fontos, hiszen a célcsoport tagjai leginkább az esti órákat töltik a televízió előtt. 

(Kotler, 1998) 

 

Hogy milyen hosszú legyen egy reklám? Ezt igen nehéz meghatározni. A legfontosabb, hogy  

lényegre törő legyen, ne legyen túl rövid, mert akkor elkerülheti az emberek figyelmét, de 

ne legyen túl hosszú sem, mert akkor elkapcsolhatnak vagy akár fel is állhatnak a tv elől. 

Legyen színes, fülbemászó és dallamos. (Kotler, 1998) 
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Mindenképpen, olyan helyeken reklámozzuk, ahol az emberek a legtöbbször megfordulnak, 

vagy amivel naponta többször is kapcsolatba kerülnek. (Kotler, 1998) 

 

Elképzelésem szerint a népszerűsítési kampány televízióban, valamint óriásplakátokon 

jelenne meg, illetve a Facebook-os nyereményjáték is ezen időszak alatt lehet kitölteni. A 

kampány időtartama 1 hónapos lenne, illetve a novemberi hónap elején indulna be.  

 

A televíziós reklám spot 30 másodperces időtartamot képzeltem el, ami nem túl rövid, de 

nem is nagyon hosszú. A 2 legnagyobb nézettséggel rendelkező Tv csatornát választottam 

ki ehhez az RTL Klub-ot és a TV2-őt, illetve még az egyik legnézettebb csatornát az RTL 

2-őt. Ezen 3 televíziós csatornán a novemberi hónapban minden nap megjelenne a reklám 

spot egy reggeli időszakban 7-8 óra között, illetve egy esti időszakban 19-20 óra között. Ez 

összesen a 3 csatornán 180 megjelenést eredményez. Az időszak kiválasztásnál figyelembe 

vettem a legnézettebb időszakokat. 

 

Az óriás plakátokat az egyetemek közelébe helyezném el, mivel itt találkozhatnak a 

felsőoktatásban tanuló hallgatók vele a leggyakrabban. A Tv spot adásba kerülésének napján 

kint lennének ezek a plakátok, így nem csak a televízióban láthatják a reklámot. 

Elképzelésem szerint minden nagyobb egyetem vagy főiskola közelében kint lenne egy ilyen 

óriásplakát, ami körülbelül 70 db plakátot jelent. Készítettem egy plakátot, amin megjelenik 

az új logó, illetve hogy főiskolásoknak szánt díjcsomag, valamint a telefonnal együtt jelenik 

meg a díjcsomag. Található rajta egy QR kód, amit ha leolvasunk egyből a Like díjcsomag 

honlapjára ugrik. 
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Plakát terv 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezzel egy időben indulna a Facebook-on egy kvíz nyeremény játék, ahol a válaszadóknak a 

Like díjcsomaggal kapcsolatos kérdésekre kellene helyesen válaszolni, és ha nem tudja a 

helyes választ rögtön, akkor lenne egy segítség gomb, amivel rögtön a Telekom honlapjára 

ugrana megnyitva a Like díjcsomagot ahol bővebb információt kaphatnak magáról a 

díjcsomagról. Ezzel a játékkal még jobban lehetne népszerűsíteni a díjcsomagot, illetve 

elindíthat egy szájreklámot is, vagyis tovább adhatják a kitöltők ismerőseiknek, barátaiknak, 

hogy van ilyen konstrukció. Hogy minél többen részt vegyenek a játékban, kisorsolásra 

kerülne a nem rég megjelent új Iphone 6 típusú készülék. 

A játék indulásával, illetve a Tv spot megjelenése és a plakátok kihelyezése utána a Telekom 

a Facebook-on is megoszthatná a Tv-ben látott reklámot, illetve plakátot, így még jobban 

rögzülne az emberekben ez a díjcsomag. 

 

 

 

 

 



Petrás László – Kampánytervezés a Like díjcsomag részére 

 

 
64 

 

6.3.7 Realizálás 

 

Mivel a kampány még nem volt megvalósítva ezért nem tudunk még következtetéseket 

levonni. 

6.3.8 Ellenőrzés és visszacsatolás 

 

Kulcsfontosságú feladat, hogy mérjük a kampányunk kommunikációs hatékonyságát, 

illetve ki kell jelölni az ehhez szükséges mérési pontokat. (Kenesei-kolos, 2007) 

Először is szeretném megtudni, hogy az ország teljes lakosságnak hány százalékához jut el 

az új reklám, amit a bruttó eléréssel (GRP) tudunk meghatározni. Ez a mutató a teljes 

kontaktus arányát vizsgálja ezért ez 100 %-nál is magasabb lehet, mert a kampány alatt 

többször is elérhetjük az egyes fogyasztókat. 

 

9. Különböző típusú reklámok bruttó elérése (GRP) 2014 szeptember hónapban 

Forrás: http://www.agbnielsen.net/Uploads/Hungary/Honlap_havi_statist_201409.pdf 
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Valamint használnék az affinitás mérőszámot, ami megmutatja, hogy az adott médium 

közönségében mekkora részaránya az elérni kívánt célcsoport, vagyis hogy a célcsoportunk 

hány százalékát értük el az adott reklámmal. Itt nem számíthatunk 100%-ot közelítő értékre. 

Plakát hatásvizsgálat 

Ezt a vizsgálatot a www.odex.hu végezné, akik már 1992 óta vizsgálják a plakátok 

hatásosságát és a Szonda-Ipsos online adatbázisában szereplő emberekhez lenne kiküldve. 

Az adatfelvételt interneten keresztül hajtják végre, online kérdőív formájában, ahol a kérdőív 

segítségével 14 mutató számot hoznak létre. Ilyen fontos mutatók, mint az észlelés. 

azonosítás (márkatudat), tévesztés, vásárlóösztönző érték. Ezekből az adatokból sok fontos 

információra tehetünk szert és vizsgálhatjuk a kampányunk hatásosságát.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 http://www.odex.hu/hasznosak/szoftver-kezelesi-utmutatok/szonda-ipsos-postertest/ 

http://www.odex.hu/
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7. Összegzés 
 

A telefon napjainkban az élet egy legismertebb és legalapvetőbb készüléke. Hosszú 

évek és kísérletek sora vezetett el addig, amíg a telefon a mai formáját elérte. A Telekom 

megalakulása óta a vezetékes telefon mellett a mobil hálózatot is kiépítette. A piaci 

igényeket felmérve az előfizetők igényeihez igazodva kínálják a különböző díjcsomagokat. 

Folyamatosan törekednek arra, hogy újabb és újabb célcsoportokat nyerjenek meg. 

Egyik ilyen kezdeményezés volt a Like díjcsomag piacra való bevezetése. Ezzel a 

díjcsomaggal a felsőoktatásban résztvevő diákok számára egy olyan kedvező díjcsomagot 

állítottak össze, amellyel a diákok számára is lehetővé tette a mobil használatot. Kedvező a 

percdíja van, szélessávú internet hozzáférést biztosít, 3 Telekom-os személy ingyen hívható, 

így emiatt megfizethető a diákok számára is. 

Dolgozatomban a Like díjcsomag bemutatását és a hozzá kapcsolódó kampány tervezését 

tűztem ki célul, mivel ezt a díjcsomagot jónak tartom, rendelkezem is ezzel a szolgáltatással, 

amit 3 éve használok és ismerem a benne rejlő lehetőségeket, viszont nem elég közismert.  

Megvizsgáltam, hogy az egyes szolgáltatás fogalmak, hogyan alakultak, majd ezt követően 

áttérek a 7P modellre, ami a 4P-vel ellentétben ez már a szolgáltatásokra is jellemző. 

Megvizsgáltam a szolgáltatások megkülönböztető jegyeit, valamint kitértem a minőség 

fontosságára is, mivel a minőség kötelező elem a versenyben maradás érdekében. Majd 

bemutattam magát a választott véget, hogyan változott az évek során. 

 

Következő nagy témában helyzetelemzéssel foglalkoztam. Bemutattam a részletesen a Like 

díjcsomagot. Megállapítottam, hogy a díjcsomag jelenleg egyedülálló a piacon, amelyet a 

Telekom forgalmaz és hogy a konkurencia nem rendelkezik hasonló konstrukcióval.  A Like 

kezdeti és a még a konkurenciánál régebben létező hasonló feltételű díjcsomagokkal 

végeztem egy összehasonlítást. Megállapítottam, hogy a Like díjcsomag hálózaton belüli és 

hálózaton kívüli percdíja is kedvező, illetve csak a Telekom-nál volt internet használat 

beleépítve a szolgáltatásba. Végeztem a Like jelenlegi konstrukciójával is egy 

összehasonlítást a versenytársak díjcsomagjaikkal, de igazán ilyen feltételekkel nincs 

jelenleg a versenytársak portfóliójába. Így igazán csak ár szerint tudtam hasonló változatokat 

összehasonlítani, de itt is a Telekomnak van a legkedvezőbb feltételei. Megvizsgáltam a 

vállalatra ható külső, belső környezeti elemeket, valamint egy SWOT analízissel kiemeltem 
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az erősségeket, gyengeségeket, valamint a lehetőségeket és veszélyeket. Ezután rátértem a 

versenyképesség témakörre, melyben a kutatásomat is végeztem.  

Ennek fókuszában a Miskolci egyetemisták voltak. Itt vizsgáltam a Like kezdeti díjcsomag 

mennyire volt versenyképes a konkurencia hasonló jellegű díjcsomagjaival. Megvizsgáltam 

a feltöltőkártyások és havidíjasok arányát. Vizsgálatom alapján arra a megállapításra 

jutottam, hogy a havidíjas előfizetők vannak többségben. A piacon lévő három szolgáltatónál 

az előfizetők arányára is kíváncsi voltam. Eredmény, hogy jóval nagyobb arányban voltak 

Telekom előfizetők, mint a konkurenciánál. A három kezdeti díjcsomagot 2 féle lépésben 

vizsgáltam. Első körben márka nélkül vizsgáltam és csak a tulajdonságaikat összehasonlítva 

láthatták. Ezután ugyanezeket a díjcsomagokat márka feltüntetése után is láthatták a 

válaszadók. Így vizsgáltam meg, hogy a megkérdezettek melyik díjcsomagot választanák. 

Mindkét esetben a Telekom díjcsomagja jött ki nyertesként. A mobil elégedettségi és mobil 

használati szokások vizsgálatakor arra az eredményre jutottam, hogy a megkérdezettek 

elégedettek a szolgáltatójukkal és a díjcsomaggal. Nem szívesen váltanak szolgáltatót, még 

esetleges kedvezőbb ajánlat esetén sem. Ez a szolgáltató felé kialakult bizalom miatt van. 

A Like díjcsomagra népszerűsítési kampányt terveztem, melyet a Kotleri 8 lépésen keresztül 

vezettem le. Célom a kampánnyal, hogy egyre szélesebb körben megismerjék ezt a 

díjcsomagot. Javaslatot tettem egy szimbólum bevezetésére, amellyel ránézésre 

felismerhetővé válik díjcsomag. Különböző médiumok reklám terjesztését javasoltam, 

amihez költségtervet kalkuláltam ki. A kampány hatékonyságát, a megvalósítást követően 

tudom vizsgálni, ezért jelenleg erre a témára adat nem áll rendelkezésemre. 

A munkámmal arra törekedtem, hogy a Like díjcsomagot megismertessem és 

megkedveltessem diáktársaimmal, valamint minden érdeklődőt hasznos információval 

lássak el a díjcsomag választásakor. 

  



Petrás László – Kampánytervezés a Like díjcsomag részére 

 

 
68 

 

Summary 

Nowadays the phone is the best-known and the most basic device in our life. Long years and 

experiments led to these days, when the phone has reached its presents form. Since the 

Telekom’s establishment, they built the mobile network besides the fixed-line telephone. 

They offer their price packages based on the market researches and the customer’s needs. 

They constantly purse to gain more and more target groups.  

One such initiative was the introduction of the Like package to the market. With this package 

they compiled a favorable price package for the students in higher education, which allowed 

for the use of mobile phone.  It has low tariffs, provides a broadband internet access, 3 people 

with number of Telekom can be called for free, that is why it is affordable also for the 

students.  

In my dissertation I would like to present the Like package and I plan a campaign for it, 

because I think it is a really good price package. I also have this service, which I use for 3 

years, so I know its potential, but the package is not quite well known. 

I examined the individual service concepts, how they evolved, and then I turn to the 7P 

model, which is typical for the services too, in contrast with the 4P model. I examined the 

distinctive features of the services, and I discussed the importance of quality, because the 

quality is a required element to remain in the competition. Then I introduced the company 

itself, how it has changed over the years.  

In the next big topic I dealt with the situation analyzes. I introduced in details the Like 

package. I found that the package is unique in the market, distributed by the Telekom, and 

that competition does not have a similar construction. I made a comparison with the Like’s 

initial form and with the similar terms and conditions of the competition prize packages. I 

found that the Like package’s fee in a minute is favorable also within the network and out 

of the network, and only Telekom's Internet usage was built into the service. I’ve done a 

comparison between the Like current package and the competitors’ price packages, and I 

found that there are no competitors in the portfolio with these conditions. So I could only 

really compare similar price variations, but again the Telekom has the best conditions. I 

investigated the external and internal environmental factors in connection with the company 

and with SWOT analysis I highlighted the strengths, the weaknesses and the opportunities 

and threats. Then I turned to the topic of competitiveness, which I carried out my research 
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as well. The students of the University of Miskolc were in the focus of this. I examined the 

proportion of prepaid and postpaid and how competitive was the Like package in the 

competition with similar prize packages. Based on my investigation I came to the conclusion 

that the postpaid subscribers are the majority. I was also curious about the proportion of 

subscribers in the other three providers. The result is that were much higher proportion 

Telekom subscribers than your competitor. The three initial packages were examined two 

kinds of steps. Analyzed and compared to the first round only seen their properties without 

brand. Then, these same respondents also seen after the packages indicated brand. I 

investigated these ways that how respondents would choose one prize package. In both cases, 

the Telecom price packages came out as winners. When I investigated mobile satisfaction 

and mobile usage patterns I come to the conclusion that the respondents are satisfied with 

their service and the premium package. The people don’t switch their providers with 

welcome, in case of an even better deal either. It is because of the trust in the providers. 

I planned a campaign for the Like package, what I led through by the 8 steps of Kotler. My 

goal with this campaign is that people becoming more widely acquainted with this package. 

I have proposed the introduction of a symbol for an easily recognizable package. I suggested 

different distribution of advertising and I calculated the costs. The effectiveness of the 

campaign, I can only examine after the completion, so this topic is currently no data is 

available to me. 

In my work I have tried to acquaint the Like package with my fellow students and to provide 

everybody with useful information when they plan to select a price package. 
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9. Mellékletek 

9.1 Kérdőív 
  

3, Feltöltő kártyás vagy havidíjas 

előfizetéssel rendelkezel? (1 

válasz lehetőség) 

- Kártyás 

- Havidíjas 

- Mindkettő 

- NT/NV 

4, Rendelkezel felsőoktatási 

hallgatóknak szánt díjcsomaggal? 

(1 válasz lehetőség) 

- Igen 

- Nem 

- Nem tudom 

5, Melyik szolgáltatónál van a fő 

előfizetésed? (1 válasz lehetőség) 

- Telenor 

- Vodafone 

- Telekom 

- Egyéb (Tesco mobil) 

- NT/NV 

2, Rendelkezel mobiltelefon 

előfizetéssel? 

- Igen 

- Nem 

1, A miskolci egyetem 

hallgatója vagy? (1 válasz 

lehetőség) 

- Igen 

- Nem 

Köszönöm, hogy részt 

vettél él a 

felmérésben, de nem 

felelsz meg az általam 

kutatott 

paramétereknek. 

Nem 

Nem 

Kártyás, Mindkettő 

Igen 

Igen 

Átugrik a 14. 

kérdésre 

Havidíjas 

Átugrik a 

14. 

kérdésre 

Igen 
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7,  1. Díjcsomag 

Havidíj 1500 Ft 

Percdíj 15 Ft Hálózaton belül 

25 Ft Hálózaton kívül 

SMS Díj 15 Ft Hálózaton belül 

25 Ft Hálózaton kívül 

Adatmennyiség 50 Mb 

Havidíj felhasználhatóság Hálózaton belül teljes 

mértékben lebeszélhető 

Egyedi kínálat 3 hálózaton belüli szám 

hívása 0 Ft-os percdíjjal 

9,  1. Díjcsomag 

Havidíj 1273 Ft 

Percdíj 0 Ft Csoporton belüli hívás 

24 Ft Hálózaton belül 

29 Ft Hálózaton kívül 

SMS Díj 23,5 Ft Minden Belföldi 

irányban 

Adatmennyiség Nincs 

Havidíj felhasználhatóság 1090 Ft bármilyen belföldi 

mobil és vezetékes hálózatban 

Egyedi kínálat Ugyan ilyen díjcsomaggal 

rendelkező személyek 0 Ft-os 

hívása 

6a, Telenor 

- Limit 
- Limit + Net 
- Praktikum 
- Praktikum 

ász 
- Praktikum 

+ Net 

6b, Vodafone 

- Max S 
- Max M 
- Max L 
- VitaMax Prémium Perc 
- VitaMax Prémium 

Perc&Net 
- Vitamax 

6c, Telekom 

- Domino Surf 

- Domino Aktív 

- Domino 5 

- Domino 7 

- Domino Nap 

- Domino Paletta 

 

8, Előnyösebb, mint a 

jelenlegi díjcsomagod? 

- Igen 

- Nem 

- Nem tudom 

10, Előnyösebb, mint a 

jelenlegi díjcsomagod? 

- Igen 

- Nem 

- Nem tudom 
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11,  1. díjcsomag 

Havidíj 1500 Ft 

Percdíj  18,05 Ft Bármilyen 

hálózatban 

SMS Díj 18,75 Ft Bármilyen 

hálózatban 

Adatmennyiség Nincs 

Havidíj 

felhasználhatóság 

100%-ban lebeszélhető 

hálózaton belül 

Egyedi kínálat Ugyan ilyen díjcsomaggal 

rendelkező személyek 0 Ft-

os hívása 

13, Az alábbi díjcsomagok közül 

melyiket választanád? 

Telekom – Like 50 

Telenor – intercampus 

Vodafone - Évfolyam 

12, Előnyösebb, mint 

a jelenlegi 

díjcsomagod? 

- Igen 

- Nem 

- Nem tudom 
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14, Mennyire vagy elégedett a 

jelenlegi szolgáltatóddal? Kérlek, 

jelöld be egy 10-es skálán. 

15, Mennyire vagy elégedett a 

jelenlegi díjcsomagoddal? Kérlek, 

jelöld be egy 10-es skálán. 

16, Ajánlanád jelenlegi 

szolgáltatódat barátoknak, 

ismerősöknek? Kérlek, jelöld be 

egy 10-es skálán. 

17, Menyire vagy nyitott 

szolgáltató váltásra egy jobb 

ajánlat esetén? Kérlek, jelöld be 

egy 10-es skálán. 

 

18, Mennyire vagy elégedett a 
szolgáltatód hálózati 
lefedettségével? Kérlek, jelöld be 
egy 10-es skálán. 

19, Átlagosan hány órát 
telefonálsz mobiltelefonnal egy 
nap? 

- 0 
- 1-2 
- 3-4 
- 5-6 
- 7-8 
- 8- 

20, Átlagosan hány órát 
internetezel Laptopon vagy asztali 
számítógépen egy nap? 

- 0 (Nem használom) 
- 1-5 
- 5-10 
- 15-20 
- 20- 
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21, Átlagosan hány órát 
internetezel mobil internettel egy 
nap? 

- 0 (Nem használom) 
- 1-2 
- 3-4 
- 5-6 
- 7-8 
- 9-10 
- 10- 

22, Nemed? 

- Nő 
- Férfi 

23, Életkorod? 

- Legördülő menü 

25, Lakhelyed? 

- Budapest 
- Megyeszékhely 
- Egyéb város 
- Község 
- Falu 
- Külföld 

24, Melyik régióban élsz? 

- Dél-Alföld 
- Dél-Dunántúl 
- Nyugat-Dunántúl 
- Közép-Dunántúl 
- Közép-Magyarország 
- Észak-Magyarország 
- Észak Alföld 

26, Foglalkozásod? 

- Alkalmazott 
- Vállalkozó 
- Nyugdíjas 
- Tanuló 
- Jelenleg nem dolgozom 
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9.2 Ábrajegyzék 

 

1. ábra. 7P modell 

2. ábra. Észlelt minőség a szolgáltatásoknál 

3. ábra. Telekom szervezeti felépítés 

4. ábra. Értékesítésre került blokkok 

5. ábra. IMD versenyképességi rangsor 2014 

6. ábra. Sikeres innováció feltétele 

7. ábra. Kotleri 8 lépés 

 

9.3 Táblázatjegyzék 
 

1. táblázat Szolgáltatás fogalma 

2. táblázat Kezdeti díjcsomagok 

3. táblázat Jelenlegi díjcsomagok összehasonlítása a versenytársakéval 

4. táblázat A nyomtatott és a műsorszóró média összehasonlítása 


