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Bevezetés 

 

„Olyan korszakban élünk, amikor az úgynevezett hűségcsomagok már maguk is 

tömegcikké váltak.” (Hochmann, 2010, 10. o.) 

A XXI. században a vállalatok szinte napról-napra gombamód szaporodnak és ez 

ugyanígy jellemző a különböző drogériák és parfümériák esetében is. Ahhoz, hogy egy 

ilyen rendkívül kiélezett versenyhelyzetben is talpon tudjon maradni egy vállalat, 

elengedhetetlenné vált a megfelelő marketingstratégia kialakítása, a tökéletes 

marketingkommunikációs terv létrehozatala és megvalósítása, továbbá a vállalatnak 

naprakésznek kell lennie az egyediség, a trendiség, illetve a megújulni képesség terén is. 

Rendkívül nehéz feladattá vált az, hogy a vállalatok megtalálják, elérjék és meg is tartsák a 

kellő célközönséget, így elengedhetetlenné vált, hogy a különböző cégek megfelelő módon 

ismerjék a fogyasztóikat, hiszen minden cég a fogyasztóiból él. Tehát a siker kulcsa a 

fogyasztók minél behatóbb ismerete, a különböző szokásaik feltérképezése, illetve az, 

hogy egy cég milyen marketingkommunikációval juttatja el a termékeit a fogyasztóihoz. 

Ezek a felsorolt elemek kulcsfontosságú szerepet játszanak az eladásösztönzés területén, 

amely sokkal többet jelenthet egy vállalat számára, mint a hagyományos marketing. A cél, 

hogy megismerjünk és alkalmazzunk is minden olyan módszert, amelyek segítségével 

növelni tudjuk a profitot. 

Szakdolgozatomban a kozmetikai iparban és azon belül is a Rossmann által 

alkalmazott sales promotion módszereket, eszközöket szeretném bemutatni, elsősorban az 

Alterra termékcsaládra levetítve, amely a cég egyik leginkább elismert sajátmárkás 

termékcsaládja. A sales promotion a marketingkommunikáció egy kulcsfontosságú eleme, 

egy olyan befolyásoló eszköz a vállalatok kezében, amellyel növelhetik eladásaikat és 

közvetlenül győzhetik meg a fogyasztókat. Manapság egyre több hazai vállalat ismeri el a 

jelentőségét és fontosságát, és ugyanígy tesz a Rossmann is, hiszen a vállalat egyre 

nagyobb érdeklődést mutat az ösztönző-, és nem pedig a hagyományos marketing felé. A 

vállalat párhuzamosan fejlődik mind a sajátmárkás termékei területén, mind pedig az 

értékesítés-ösztönzést illetően is. 

„Kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettek a minőségre, így állandó 

minőségellenőrzésnek vetik alá az összes Rossmann sajátmárkás terméket, így biztosítva a 

folyamatos kiváló minőséget. Az elmúlt 10 év során az Ökotest valamint a Stiftung 

Warentest 360 alkalommal adta ki a "nagyon jó" és "jó" minősítést a Rossmann saját 
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termékeire. Ennél jobb bizonyíték a Rossmann-stratégia sikerére nem is kell.” 

(http://www.rossmann.hu/cegunkrol/nemzetkozi-kitekintes/rossmann-nemetorszag) - olvasható a 

Rossmann hivatalos honlapján. 

Ahogyan említettem, szakdolgozatom „alanya” a Rossmann vállalat, melynek oka, 

hogy jómagam is rendszeresen (általában heti rendszerességgel) vásárlok miskolci üzletük 

valamelyikében. Tanulmányaim során lehetőségem volt a „Sales promotion technikák” 

nevezetű tárgy elsajátítására, melynek következtében sokkal inkább felfigyeltem a 

Rossmann üzletekben fellelhető eladás-ösztönző eszközök hiányosságaira. 

Szakdolgozatom első részében bemutatom magát a választott céget, a Rossmann-t, 

és azon belül az általam választott termékcsaládot, az Alterra-t. A különböző felhasznált 

analízisek (STEEP- és SWOT elemzés) segítségével feltérképezem a vállalaton belüli 

viszonyokat, problémákat valamint a környezeti hatásokat és azok jelentőségét igyekszem 

szemléltetni. A piacon jelen levő versenytársak elemzésével meghatározom, hogy az 

általam választott termék milyen helyet tudhat magáénak a sajátmárkás kozmetikumok 

piacán a legnagyobb konkurens vállalatok termékeihez képest. Ezt követően a felhasznált 

szakirodalom, az internetes források, valamint a megszerzett tudásom segítségével az 

értékesítés ösztönzés elméleti hátterét, valamint alkalmazott eszközeit mutatom be, 

részletesen kitérve azon módszerekre, melyeket a Rossmann is előszeretettel használ, 

elsősorban az Alterra termékeit figyelembe véve. Szakdolgozatom végén pedig különböző 

javaslatok megtételével szeretném segíteni a vállalatot a nagyobb profit, illetve további 

sikereinek elérése érdekében. 
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1. A Rossmann bemutatása 

 

A Rossmann alapítása Dirk Rossmann nevéhez fűzhető, aki egy német származású, 

milliomos üzletember. A vállalat immáron 45 éve él, alapítása 1972-ben történt, és jelenleg 

a második legnagyobb drogériahálózat Németországban a dm Drogerie Markt-ot követően. 

 

 

1. kép: A Rossmann logója 

forrás: http://www.logos-download.com/2334-rossmann-logo-download.html 

 

Magyarországon a Rossmann 1993-ban jelent meg, amikor megnyílt az első üzlet 

Debrecenben december 17-én. Székhelyük, amely a logisztikai központjuk is egyben, 

Üllőn található. 

A Rossmann logóját sokan nem tudják értelmezni, éppen ezért utánajártam, hogy 

mi rejtőzhet a cég „O” betűjében. A képen is látható kentaur (félig ló-félig ember) az 

alapító nevéhez fűződik, Ross=ló, Mann=ember német nyelven. 

A Rossmann korábban nem rendelkezett állandó szlogennel, azonban 2014 őszében 

született egy szlogenjük („Tudjuk mire vágysz”), amikor egy új televíziós imázskampányt 

indított a cég. Ez azért is játszott fontos szerepet, mert a cég a korábbi évekhez képest nem 

alkalmazta ezt a kommunikációs eszközt. A kampány célja elsődlegesen az volt, hogy a 

márka trendi imázsát hangsúlyozzák. 

„Az imázskommunikáció célja a márka frissítése, a fiatalabb célcsoport 

megszólítása, természetesen nem elidegenítve, sőt, szórakoztatva a már meglévő, hűséges 

vásárlóközönséget. Árpa Attila személyében megtaláltuk azt a vonzó, árnyalt személyiségű 

embert, aki hitelesen tudja egy férfi szemén keresztül bemutatni a nők gondolatait, egyben 

a Rossmann erősségeit.” (http://www.mediapiac.com/marketing/Fiatalokat-celzo-imazskampany-a-

Rossmanntol/111705) - nyilatkozta a kampányról Bayer Ákos a HTX Advertising & Event 

ügyfélkapcsolati igazgatója. 

Magyarországon jelenleg 184 üzlet várja a Rossmann-ban vásárolni vágyókat. 

Miskolcon jelenleg 5 üzletük található meg, amelyek a következő címen érhetők el: 
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 „Miskolc, Széchenyi út 11-13. 

 Miskolc, Szentpáli út 2-6. 

 Miskolc, Széchenyi út 111. 

 Miskolc, Szentgyörgy út 21. 

 Miskolc, Ady E. út 18.” (http://www.rossmann.hu/uzletkereso) 

 

Jelenleg több mint 1200 főt foglalkozatnak, munkavállalóik jelentős többsége (kb. 

90%-a) nő. A cég elsődleges célja a folyamatos innováció, valamint az, hogy szakképzett 

eladók segíthessék a vásárlókat a legmagasabb szinten. Webshopjuk 2012-ben startolt, 

melyet napi szinten frissítenek az elérhető termékeket tekintve, illetve országos 

kiszállítással is rendelkeznek. Szintén 2012-ben indult el az úgynevezett Babaprogramjuk, 

amely azóta is rendkívül nagy népszerűségnek örvend. A cég a Facebook-on is jelen van, a 

http://www.facebook.com/Rossmann.hu oldalon. Így segítik a fiatalokat abban, hogy a 

legfrissebb termékek megjelenéséről minél hamarabb értesüljenek illetve, hogy különféle 

applikációkkal és nyereményjátékokkal szórakoztassák a „lájkolókat”. 

 

 

1.1. Az Alterra termékcsalád bemutatása 

 

A Rossmann a sajátmárkás termékeit minőségi márkatermékeknek hirdeti, 

miszerint a vásárló kiváló minőségű termékekhez juthat hozzá rendkívül kedvező áron, ami 

akár 30-40%-os árkülönbséget is jelenthet a piacvezető márkákhoz képest. Jelenleg több 

mint 2000 sajátmárkás terméke érhető el, melyek között megtalálhatóak az áruválaszték 

legfőbb elemei: női és férfi kozmetikumok, gyermekkozmetikumok, tisztálkodó szerek, 

háztartási eszközök, stb. 

A Rossmann jelenlegi sajátmárkái a következőek: alouette, altapharma, Alterra, 

babydream, BestView, bleibgesund, Das Exquisite, domol, enerBiO, facelle, flink & 

sauber, FOR YOUR Beauty, FUSS WOHL, Isana, King’s Crown, Mel Merio, preventivo, 

Prokudent, Rival de loop, R de L YOUNG, RUBIN, Stevenson, SUN OZON, Sweet line, 

WellMix, Wellness & Beauty, Winston. 

Az első fejezetben már említést tettem arról, hogy a dolgozatom elsődleges 

vizsgálati és javaslattételi tárgyát, a Rossmann egyik legszéleskörűbb saját márkája, az 

Alterra termékcsalád képezi az értékesítés-ösztönzést illetően. 
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2. kép: Az Alterra logója 

forrás: http://www.learnabouttravelmaps.info/pics/a/alterra-naturkosmetik.html 

 

Az Alterra márka immáron 10 éve, azaz 2007 óta kapható a magyarországi 

Rossmann polcain. 2014 óta a termékeken a „NATRUE” felirat is megtalálható, amely 

kiváló termékminőséget és a természetesség iránti legmagasabb igényt nyújtja a vásárlók 

számára. „A bioösszetevőt tartalmazó natúrkozmetikumokban a természetes összetevők 

aránya legalább 70%, míg a biokozmetikumokban legalább 95%, tehát a Rossmann 

Alterra termékei ezeknek a kritériumoknak megfelelnek, így természetes, ellenőrzött 

alapanyagokból készülnek és így a folyamatosan megújuló termékek NATRUE logóval 

ellátottak.”(http://www.elelmiszer.hu/gazdasag/cikk/megujul_a_rossmann_naturkozmetikai_termekcsaladj

a)  

Ahogyan a képen is látszik, a logó alapszíne zöld, amely a természetesség, a 

megnyugvás, az egészség, a termékenység színe. Gondoljunk csak bele, hogy a fű, a fák 

levelei, valamint a növények többsége is zöld színű, és ezek biztosítják számunkra az életet 

jelentő oxigént, így a hatásuk akarva-akaratlanul is frissítő érzést kelt bennünk. 

 

Az Alterra termékcsalád előnyei: 

 

 értékes növényi kivonatokból és illóolajokból készülnek 

 a termékek mesterséges színező- és illatanyagokat, szilikont, paraffint, valamint 

tartósítószereket nem tartalmaznak 

 az emberi bőrre való jótékony hatásukat különböző klinikai tesztek is igazolják 

 a vitaminokban és természetes növényi kivonatokban gazdag termékek segítenek 

megőrizni a bőr szépségét, fiatalosságát 

 

A márka termékpalettáját az alábbi táblázatban szeretném szemléltetni: 
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1. táblázat 

Tisztálkodás 

 

Hajápolás 

 

Testápolás 

 

Arcápolás 

 

Kéz- és körömápolás 

 

Ajakápolás 

 

Dezodorok, izzadásgátlók 

 

Fogápolás 

 

Babaápolás 

 
saját szerkesztés 

forrás: http://www.shop.rossmann.hu/catalogsearch/result/?q=alterra alapján 

 

Ahogyan a táblázat is mutatja, az Alterra termékpalettája igen széles, így minden 

fogyasztónak lehetősége van arra, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb terméket a 

márkát illetően. 

„Ezek a sajátmárkás termékek semmiben sem maradnak el a piac többi hasonló 

termékétől, ugyanakkor a piacvezető márkákhoz képest 30-50%-kal olcsóbban érhetők el.” 

(http://www.rossmann.hu/cegunkrol/nemzetkozi-kitekintes/rossmann-nemetorszag)  
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2. A Rossmann és az Alterra termékcsalád elemzése 

 

„A marketing, mint vállalkozási funkció, szoros kapcsolatban áll a vállalkozás 

környezetével, és eredményessége a rá ható tényezők sorozatának függvénye is.” 

(http://www.scritub.com/limba/maghiara/A-vllalkozsok-kls-s-bels-krnye2324221917.php) 

A fenti idézet kapcsán elmondható, hogy annak érdekében, hogy magáról a 

Rossmann-ról, illetve az Alterra-ról egy átfogóbb képet kapjunk, szükséges 

megvizsgálnunk a vállalat külső- és a belső környezetét, valamint érdemes végeznünk egy 

részletes elemzést, amely a jelenlegi versenytársaira irányul. 

 

 

2.1. STEEP elemzés 

 

„A piac átvilágításához valamint folyamatainak megértéséhez olyan gazdasági 

háttértényezőket kell figyelembe venni, melyek gyakran döntő mértékben befolyásolják a 

piac fejlődését és jövőjét. A makro környezet vállalkozásokra gyakorolt hatások különböző 

elemek széles körének igen bonyolult összessége. Ezek a vállalkozástól független, adott 

tényezők, amelyek egyoldalúan hatnak a vállalkozásra, valamint annak működési feltételeit 

meghatározzák. A vállalatoknak ezekhez a tényezőkhöz kell alkalmazkodniuk, melyek 

gyakran országhatárt átívelnek, indirektek, s többnyire közvetve hatnak, valamint 

kialakulásuk nem a vállalatok akaratából történik, ugyanakkor befolyásolják és hatással 

vannak a vállalat működésére, fejlődésére és jövőjére. Ezen tényezők ismerete a 

vállalkozás számára rendkívül fontosak, mert ha nem ismeri kellően a makro környezeti 

adottságokat, akkor az ezekből eredő veszélyekre és lehetőségekre sem tud kellőképpen 

felkészülni, illetve ha nem tudja a saját szintjén értelmezni, nem tudja azokat leképezni 

saját szervezetére sem.” (Hoványi, 2001, 49-50. o.) 

E szerint a STEEP elemzés a vállalat makrokörnyezetét vizsgálja, tehát azokat a 

folyamatokat, változásokat, trendeket, amelyek hatással vannak a vállalatra, de amelyeket 

az nem képes közvetlenül befolyásolni. 

Amennyiben Hoványi gondolatait a marketingre vetítjük rá, úgy elmondhatjuk, 

hogy az analízis célja a marketinget befolyásoló tényezőkről egy átfogó kép nyújtása és így 

a marketing-folyamatok tervezésének elősegítése. 
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A STEEP elemzés elvégzéséhez a vállalat általában szekunder adatokat használ föl. 

„A primer információk korábban még össze nem gyűjtött adatok, információk összességét 

jelentik.” (Józsa, 2003, 43. o.) Ennek előnye, hogy a már előzetesen összegyűjtött adatokhoz 

való hozzáférés általában sokkal gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb. Ilyen másodlagos 

források lehetnek a piackutató intézetek által elvégzett kutatási eredmények, statisztikai 

hivatali jelentések, banki elemzések, stb. 

A Rossmann STEEP elemzésével esélyt adhatunk a cégnek a hosszabb távon 

megjelenő problémák előrejelzésére és megértésére, illetve segíthetünk megérteni a 

fogyasztói magatartás változásának esetleges okait. A vállalat esetében az analízis a 

következőképpen alakul: 

 

 

(S) Társadalmi környezet: 

 

Az elemzés ezen részének kulcsfontossága, hogy megvizsgáljuk a magyarországi 

lakosság méretét, összetételét, keresetét, stb. Sajnálatos módon köztudott, hogy 

Magyarország népessége évről-évre folyamatosan csökken, ennek következtében pedig a 

vásárlások száma is redukálódik. A magyar lakosság korösszetételének szempontjából 

fontos megemlíteni, hogy az idősebb lakosok társadalmi részaránya folyamatosan 

növekszik, míg a gyermekek száma folyamatosan csökken. 

Az idősebb lakosokra jellemzőbb, hogy a hagyományos kozmetikumokat választják 

a natúrkozmetikumok helyett. Ennek az az oka, hogy a natúrkozmetikumok ára az 

előállítási költségek következtében magasabb, amit nem feltétlenül tud minden nyugdíjas 

személy megengedni magának. 

A gyermekek számának csökkenésével pedig egyre kevesebb lesz azoknak a 

fogyasztóknak a száma, akik a családbővülés okán vesznek részt a Rossmann 

Babaprogramjában. 

 

 

(T) Technológiai környezet: 

 

Ahogyan a dolgozatom korábbi részében is megemlítettem, a natúrkozmetikumok 

egyik legnagyobb hátránya, hogy az előállítási költségük rendkívül magas. Egyes termékek 

továbbfejlesztési költségei szintén nagyon magasak, a magas kutatási, fejlesztési költségek 
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miatt. A cég részéről ezek a fejlesztések rendkívül nagy beruházással járhatnak, ami 

lassíthatja a fejlődés folyamatát. 

Az üzletben dolgozó személyzetről elmondható, hogy türelmük és segítőkészségük 

mellett képzettségük is rendkívül fontos és elengedhetetlen ahhoz, hogy kielégítő 

felvilágosítást tudjanak nyújtani az Alterra termékcsaládról a potenciális vásárlók számára. 

 

 

(E) Gazdasági környezet: 

 

A nemzetközi pénzügyi válság 2008 őszében Magyarországot is elérte, amelynek a 

hatása a mai napig érezhető a lakosság vásárlási szokásain. Habár a kozmetikumok 

elengedhetetlen kellékek a mindennapjainkban, a fogyasztók pénztárcája az egyik 

legmeghatározóbb szempont vásárlásaik során. Az Alterra ilyen szempontból kedvező 

helyzetben érezheti magát, hiszen a Rossmann Isana (amely szintén sajátmárkás) 

termékeinek árához képest az Alterra mindössze 150-200 Ft-os különbséget mutat pl. egy 

tusfürdő esetében. 

A bbj.hu (Budapest Business Journal) honlap szerint a magyarországi Rossmann 

üzletek bevétele évről-évre növekszik, amely új üzletek nyitását is eredményezheti a jövőre 

nézve. 

 

 

(E) Természeti környezet: 

 

Manapság évről-évre nő azoknak a száma, akik glutén- vagy laktózmentesen 

táplálkoznak mondván, mert az menő és trendi. Ez az állítás igaz a natúrkozmetikumokat 

igénybevevők esetében is, hiszen egyre inkább növekszik azoknak a száma, akik 

hagyományos kozmetikumaikat inkább natúrra cserélik. 

„A környezettudatos termékpolitikájának köszönhetően a Rossmann sajátmárkás, 

Alterra és enerBiO termékei elnyerték a "Greenbrand 2013" (Zöld Márka) díjat. Ezek a 

termékek a lakosság figyelmét a környezetvédelem és az egészséges életmód felé irányítják. 

Az Alterra márka kiváló minőségű bio alapanyagot és bőrbarát összetevőket használ, az 

enerBio termékeink pedig ökológiailag ellenőrzött termelőktől származnak és 

géntechnikailag nem módosított alapanyagokból készülnek.” 

(http://www.rossmann.hu/cegunkrol/felelossegvallalas) 
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A hagyományos kozmetikumok rengeteg illatanyagot, emulgálószert, stb. 

tartalmaznak, amelyek nem csak a bőrt, de az egész emberi szervezetet is károsíthatják. Az 

Alterra termékcsalád nem tartalmaz mesterséges színező- és illatanyagokat, szilikont, 

paraffint, valamint tartósítószereket, továbbá a vitaminokban és természetes növényi 

kivonatokban gazdag termékek segítenek megőrizni a bőr szépségét, rugalmasságát és 

fiatalosságát. 

 

 

(P) Politikai- és jogi környezet: 

 

A jogszabályi korlátozásoknak köszönhetően egyre több hagyományos 

kozmetikumot vonnak ki a forgalomból elfogadhatatlan és az emberi szervezetre rendkívül 

káros összetevői miatt, melynek eredményeképpen sokkal inkább előtérbe kerülhetnek a 

natúrkozmetikumok. 

Politikai szempontból megemlítendő, hogy a politikai pártok, csoportok igyekeznek 

felhívni a lakosság figyelmét a környezettudatosságra és a tudatos fogyasztásra, amely a 

natúrkozmetikumok iránti érdekeltségen szintén lendíthet. 

 

 

Összességében az analízis kapcsán elmondható, hogy a fent említett STEEP elemek 

többségét közvetlenül befolyásolni nem lehet, azonban alkalmazkodni tud hozzájuk a 

vállalat. 

 

 

2.2. SWOT elemzés 

 

„A SWOT elemzés tulajdonképpen egy táblázatos formában bemutatott 

gyorsfénykép, amely egy pillantás alatt átláthatóan jeleníti meg a vizsgált szervezet 

aktuális állapotát. A vizsgálat tárgyát azonban nem csak egy adott szervezet képezheti, 

hanem egy ágazat, egy térség, egy projekt, vagy akár egy személy értékelésére is 

használható.” (Blumné-Kresalek-Pucsek, 2011, 146. o.) 



- 14 - 
 

A fenti idézet is alátámasztja, hogy a SWOT elemzés tárgyát szinte bármi 

képezheti, éppen ezért dolgozatom analízisét a Rossmann-ra, azon belül pedig az Alterra 

termékcsaládra levetítve készítettem el. 

Ahogyan azt az egyetemi tanulmányaim során is megtapasztaltam, a SWOT 

elemzés az egyik leggyakrabban használt marketingelemzési eszköz. Előnye, hogy 

egyszerű, gyors és olcsó, valamint különösebb felkészülést vagy szaktudást nem igényel. 

Az analízis segítségével a gyengeségeket erősségekké kovácsolhatjuk, a lehetőségeket 

kiaknázhatjuk, a fenyegetéseket pedig teljes mértékben elkerülhetjük. 

A betűszó jelentése a magyar szakirodalomból is jól ismert: Strengths - Erősségek, 

Weaknesses - Gyengeségek, Opportunities - Lehetőségek, Threats - Veszélyek. 

A különböző kategóriákban igyekeztem a legfontosabb szempontokat figyelembe 

venni, melyek a legnagyobb százalékban befolyásolják az analízis végkimenetelét. 

 

2. táblázat 

Erősségek 

 
1. jó ár 

2. magas termékminőség 

3. könnyen beszerezhető/elérhető 

4. széles választék 

5. természetes összetevők 

6. jól szakképzett munkaerő 

7. színvonalas, minőségi kiszolgálás 

  

 

Gyengeségek 

 
1. csak a Rossmann-ban elérhető 

2. nem rendelkezik külön reklámmal 

3. nem eléggé elterjedt 

4. magas K+F igény 

5. kellemetlen illat 

6. nincs külön szlogenje 

7. a csomagolás nem elég 

figyelemfelkeltő 

 

 

 

Lehetőségek 

 
1. bővülő piaci kereslet a 

natúrkozmetikumok iránt 

2. növekvő életszínvonal a 

natúrkozmetikumok vásárlóinál 

3. versenytársak termékei magasabb áron 

elérhetőek 

4. hagyományos kozmetikumok kivonása 

a forgalomból 

Veszélyek 

 
1. piac telítődése új 

natúrkozmetikumokkal 

2. versenytársak árcsökkentése 

3. jogszabályok szigorítása 

4. erősödő marketingtevékenység a 

versenytársaknál 

5. változó fogyasztói igények 

6. új innovatív termék megjelenése 

saját szerkesztés 
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Erősségek: 

 

„Belső, akár tervezett, akár véletlen forrásból származó előnyök, amely megjelenik 

a vállalkozás piac-termék portfóliójában, illetve a versenytársakkal való 

összehasonlításban (például dinamikusan fejlődő piacon magas piaci részesedéssel 

rendelkező termék, jó területi elhelyezkedés, stb.)” 

(http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1728&catid=257&Itemid=

384) 

 

1. Ahogyan azt már a dolgozatom korábbi részében is említettem az Alterra termékeit 

rendkívül jó áron szerezhetjük be, hiszen összehasonlításképpen: a Rossmann Isana 

(amely szintén sajátmárkás) termékeinek árához képest az Alterra mindössze 150-

200 Ft-os különbséget mutat pl. egy tusfürdő esetében. 

2. Német eredetű termékcsaládról beszélünk, így az Alterra is biztosítja a kiváló 

német minőséget. 

3. A termékek rendkívül könnyen beszerezhetőek és elérhetőek, hiszen jelenleg 184 

Rossmann üzlet található országszerte, melyek mind-mind forgalmas helyen 

találhatóak és könnyen megközelíthetőek. 

4. A márka termékpalettáját korábban bemutatva elmondható az, hogy az Alterra 

széles áruválasztékkal rendelkezik, így mindenki megtalálhatja a számára 

legmegfelelőbb terméket akár az ár-érték arányt is figyelembe véve. 

5. Mivel a termékek csak és kizárólag természetes összetevőket tartalmaznak, így a 

gyártó a rendkívül érzékeny és allergiás bőrűek számára is biztosítja a legmagasabb 

minőséget. 

6. A Rossmann kiemelt hangsúlyt fordít az üzletben dolgozók szűrésére, 

megválogatására. A vállalat számára rendkívül fontos, hogy szakképzett eladók 

segíthessék a vásárlókat döntéseikben. 

7. Az üzletekben kedves, türelmes és rendkívül segítőkész eladókkal találkozhatunk, 

tehát a cég minőségi kiszolgálást is biztosít a fogyasztók számára. 

 

Gyengeségek: 

 

1. Mivel az Alterra a Rossmann sajátmárkás termékcsaládja, így csak és kizárólag a 

Rossmann üzletekben érhető el, máshol nem forgalmazható. Ez azért is nagy kár, 
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mert sok-sok ember a hétvégi/havi nagybevásárlások során vásárolja meg a 

tisztálkodószereket. Nagyon kevés azoknak a száma, akik ezen termékek 

megvásárlása okán külön utat tesznek a drogériába. 

2. Az Alterra termékcsaládnak nincs külön reklámja, csak a Rossmann reklámjában 

tűnik fel pár másodperc erejéig, így nem tud kellően érvényesülni. 

3. Az Alterra-t, mint márkát, kevesen ismerik így névről, ez pedig sajnos a szegényes 

marketingkommunikációjának is köszönhető. 

4. Mivel natúrkozmetikumról van szó, így a termékek összetételét tekintve rendkívül 

magas K+F igényről beszélhetünk, amely természetesen magas K+F költségekkel 

jár a gyártó számára. 

5. Mivel a termékek csak és kizárólag természetes anyagokat tartalmaznak, így az 

illatuk közel sem olyan kellemes, mint a szintetikus anyagokkal és parfümmel teli 

termékeké. Ez sokak számára visszataszító lehet, azonban mérlegelnünk kell mi a 

fontosabb: hogy minél jobb illatú legyen a bőrünk zuhanyzás után vagy, hogy 

minél kevésbé ártsunk a bőrünk egészségének? 

6. Az Alterra nem rendelkezik saját szlogennel. Ez azért is sajnálatos, mert egy jó, 

minőségi márkához elengedhetetlen egy fülbemászó, ütős szlogen. 

7. Az Alterra termékek csomagolása teljesen átlagosnak mondható. Egy 

natúrkozmetikum sokkal feltűnőbb, trendibb és letisztultabb kinézetet érdemelne. 

 

Lehetőségek: 

 

„Olyan szempontokat kell vizsgálnunk, melyek által sikeresebbé válhat a 

vállalkozásunk, bevétel növekedést hozhatnak. Rendszerint szokás megvizsgálni a 

gazdasági helyzetet, növekedést, a kihasználatlan piaci réseket, lefedetlen területeket. 

Szempont lehet újragondolni, hogy a termékünk vagy szolgáltatásunk rendelkezik-e 

kihasználatlan funkciókkal.” (http://www.marketing112.hu/a-swot-analizis) 

 

1. A környezettudatos fogyasztók számának növekedésével bővülhet a piaci kereslet a 

natúrkozmetikumok iránt, így az Alterra termékeknek is több vásárlója akadhat. 

2. Napjainkban óriási munkaerőhiánnyal küzdenek a vállalatok. Ennek köszönhetően 

a munkavállalók magasabb munkabérrel tudnak elhelyezkedni, tehát nő az 

életszínvonaluk, így lehetőségük van több pénzt költeni a natúrkozmetikumokra. 
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3. Dolgozatom írása közben több konkurens vállalat üzletében is jártam (pl. Müller, 

dm, stb.) és a sajátmárkás natúrkozmetikumaik értékesítésével kapcsolatban 

elmondható, hogy magasabb áron elérhetőek, mint az Alterra termékei. 

4. A hagyományos kozmetikumok rengeteg illatanyagot, tartósítószert, az emberi 

szervezetre további rendkívül káros anyagot tartalmaznak, így bármikor 

kivonhatják őket ideiglenesen/véglegesen a forgalomból. 

 

Veszélyek: 

 

1. Mivel folyamatosan növekszik a környezettudatos fogyasztók száma, így egyre 

több natúrkozmetikum fog jelenni a jövőben, így növelve az Alterra versenytársait. 

2. A konkurens vállalatok bármikor dönthetnek úgy, hogy a sajátmárkás 

biotermékeiket alacsonyabb áron értékesítik az eddigiekhez képest.  

3. Az Alterra termékek tartósságát más anyagokkal pótolják, mint a hagyományos 

kozmetikumokét. A jogszabályokat tekintve bármikor jelentkezhet egy esetleges 

olyan változás, amely miatt korlátozhatják/betilthatják a termékcsalád értékesítését. 

4. Amennyiben a konkurens vállalatok igyekeznek nagyobb hangsúlyt fektetni 

natúrkozmetikai termékcsaládjaik marketingtevékenységre a jövőben, úgy háttérbe 

szoríthatják az Alterra termékeit. 

5. A fogyasztói igények szintén folyamatosan változnak. Egyre több cég veszi 

figyelembe, hogy szinte napról-napra nő a környezettudatos fogyasztók száma, így 

lassacskán az összes többi konkurens vállalat is igazodni fog ehhez a fogyasztói 

igényhez. 

6. További veszélynek mondható, hogy bármikor megjelenhet a piacon egy olyan 

forradalmian új, innovatív termékcsalád, amely teljesen elnyomná az Alterra 

termékeit. 

 

 

Az analízist elkészítve nagyobb rálátást kaptam arra, hogy mely stratégiákon lenne 

szükséges az Alterrának változtatnia a nagyobb ismertség, a jobb marketingkommunikáció, 

illetve a magasabb fogyasztás érdekében. 
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2.3. Versenytárselemzés 

 

„A piac méretének, növekedési ütemének és a vállalkozás piacrészesedésének 

elemzését követő, nem kevésbé összetett feladat a versenytársak várható magatartásának, 

stratégiájának, erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezése. A versenytársak 

elemzésének alapfeltétele a konkurencia beazonosítása. A marketingszakma alapvetően 

négy versenytársi kategóriát különböztet meg.” (Doyle, 2002. 309. o.) 

A Rossmann hatékony működéséhez elengedhetetlen a külső környezet, valamint a 

versenytársak ismerete és elemzése. A versenytárselemzéssel választ kaphatunk az alábbi 

két kulcsfontosságú kérdésre: kik a legfőbb versenytársaink és hol helyezkedik el jelenleg 

a Rossmann a piaci versenyben? 

 

„A versenynek négy szintjét különböztetjük meg a termék helyettesíthetősége 

alapján: 

 

1. Márkaverseny. Ebben az esetben a vállalat és vetélytársai hasonló terméket és 

szolgáltatást azonos vevőkörnek azonos árakon kínál. (…) 

2. Iparági verseny. Ebben az esetben az adott termékkategóriát gyártó valamennyi 

céget versenytársnak tekintjük. (…) 

3. Termékformaverseny. Ebben az esetben az adott fogyasztói igényt kielégítő 

valamennyi terméket figyelembe vesszük. (…) 

4. Általános verseny. Ebben az esetben a fogyasztók pénzéért versengő valamennyi 

vállalat versenytársnak számít.” (Kotler, 1998, 271. o.) 

 

Tehát a Kotler-i konkurencia meghatározás négy szintje szerint: 

 

1. Az Alterra márkaversenytársának tekinthet minden olyan vállalatot, amely azonos 

vagy hozzá hasonló azonos termékeket kínál azonos árfekvéssel. Az Alterra 

esetében ezek pl. az Alverde, a NATURE Marionnaud és a dr. organic termékei. 

2. Az iparági verseny már egy szélesebb kört jelent a márkaversenyhez képest. Ebben 

az esetben minden olyan vállalat versenytársnak mondható, amely ilyen 

termékcsoportokat gyárt, tehát minden más kozmetikai cég versenytárs. 

3. Ha az iparági versenynél is szélesebb körben vizsgálódunk, akkor a kozmetikák, 

szépségszigetek, stb., is versenytársaknak számítanak, hiszen ezeken a területeken 
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olyan szolgáltatásokat nyújtanak a fogyasztóknak, melyek során ilyen vagy hasonló 

termékeket használnak. 

4. Az általános verseny a legszélesebb versenytársi kör. Itt minden olyan vállalat 

versenytárs, amely ugyanannak a fogyasztónak a pénzéért versenyez. 

 

Dolgozatom versenytárselemzési alapjául a Kotler-i konkurencia meghatározás 

négy szintje közül a márkaversenyt választottam, mivel ez a legszűkebb versenytársi kör. 

A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében pedig az elemzés tárgyaként egy Alterra 

hidratáló arckrémet választottam. Ennek az az oka, sajnálatos módon havi rendszerességgel 

járok kozmetikushoz, ugyanis nagyon problémás az arcbőröm. Annak ellenére, hogy 

száraz és rendkívül érzékeny a bőröm, rendszeresen fordulnak elő mitesszerek és 

pattanások is rajta. 

Az elemzés első lépéseként szeretném pontosan meghatározni, hogy kik alkotják az 

általam kiválasztott Alterra arckrém célcsoportját. Véleményem szerint a termék 

célcsoportjának az az elsődleges szempontja, hogy maga az áru ne kerüljön sokba és ne 

kerüljön többe a többi piacon lévő hidratáló arckrém átlagárához képest. A 

környezettudatos fogyasztók szintén célcsoportnak tekintendők, hiszen ők szem előtt 

tartják a környezetet és számukra rendkívül fontos, hogy a termék csak és kizárólag 

természetes összetevőket tartalmazzon. Az allergiások és az (extra) érzékeny bőrűek 

számára is kitűnő választás a termék, hiszen natúrkozmetikumról beszélünk. 

 

Az összehasonlítást megelőzve szeretném röviden bemutatni Rossmann három 

legnagyobb konkurens drogériáját: 

 

 dm: „A dm 1993 óta van jelen a magyarországi drogéria piacon. Ezen időszak alatt 

dinamikus fejlődést ért el, mind expanzióban, mind pedig piacrészesedésben, hiszen 

egy üzletes diszkont drogériából mára 256 üzlettel rendelkező országos 

önkiszolgáló jellegű piacvezető hálózattá nőtte ki magát. (…) Folyamatosan szem 

előtt tartva vásárlói változó igényeit, széles kínálatot tart fenn bio élelmiszerekből, 

és natúr kozmetikumokból. (…) A drogéria elsődleges célja, hogy a dm üzletekben 

való vásárlás valódi élményt nyújtson a vásárlóknak.” (http://www.dm 

drogeriemarkt.hu/hu_homepage/vallalat) 
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 Marionnaud: „Cégünk első kézből kínálja Önnek a kozmetikai termékek széles 

skáláját, mely elérhető üzleteinkben és online, webshopunkban egyaránt. (…) 

Üzleteinkben szakképzett szépségtanácsadóink várják Önt, hogy a lehető 

legmegfelelőbb terméket kínálják Önnek. (…) Biztosítjuk Önnek, hogy a nálunk 

vásárolt kozmetikai termékek mind eredetiek, melyek közvetlenül a gyártóktól 

kerülnek polcainkra. A Marionnaud Perfumeries-t Magyarországon a Midio 

Hungary Kft. képviseli.” (http://www.marionnaud.hu/rolunk) 

 

 Müller: „Amikor 1953-ban a Müller cég megalakult, még senki sem gondolta, hogy 

a német kiskereskedelmi láncok egyik legérdekesebb szereplőjévé válik. Mára több 

mint 750 üzletében kínál vásárlóinak kellemes környezetet a vásárláshoz. Évek óta 

töretlenül fejlődik és bővül a cég Németországban és Európa számos üzleteiben 

egyaránt. A siker titka következő: 

 Óriási választék 

 Barátságos környezet 

 Udvarias kiszolgálás 

 Kedvező árak”(http://www.mueller.co.hu/a-vallalat/toertenetuenk.html) 

 

Az általam kiválasztott Alterra arckrémet a Rossmann három legnagyobb 

konkurens drogériájának szintén sajátmárkás (dm - Alverde, Marionnaud - NATURE 

Marrionaud, Müller - Terra Naturi) arckrémjével hasonlítottam össze. Ezek a termékek is 

mind-mind natúrkozmetikumok, továbbá könnyen elérhetőek, hasonló kiszerelésűek, így 

tökéletesen szolgálnak a márkaverseny elemzésének alapjául. 

Az alábbi táblázatban szeretném bemutatni ez említett általam kiválasztott 

sajátmárkás termékeket, melyekről összegyűjtöttem a legfontosabb információkat: a 

termékek pontos megnevezését, az üzletekben megtalálható áraikat, hogy milyen 

kiszerelésben elérhetőek, hogy milyen termékkategóriába tartoznak illetve, hogy milyen 

bőrtípusú személyeknek ajánlják a használatukat. 

  



- 21 - 
 

3. táblázat 

 

    

Megnevezés 

Alterra Hydro 

Nappali Krém Szőlő 

és Fehér Tea 

Alverde Med 

Gyógyvizes 

Arckrém Irritált 

Bőrre 

Nature 

Marionnaud 

Könnyen 

Felszívódó 

Tápláló Krém 

Golgotavirággal 

 

Terra Naturi 

Nappali Krém 

Vadrózsa & 

Ginkgo 

Ár 1199 Ft 1000 Ft 5999 Ft 1190 Ft 

Kiszerelés 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 

Kategória hidratáló krém hidratáló krém hidratáló krém hidratáló krém 

Bőrtípus száraz minden száraz, normál 
normál, 

kombinált 

saját szerkesztés 

 

Napjainkban rendkívül népszerű a „Krém Mánia” hivatalos honlapja, számos 

fogyasztó használja annak érdekében, hogy minél több információt megtaláljanak és 

elolvassanak a különböző kozmetikumok kapcsán. Én ugyanígy tettem, ugyanis a 

táblázatban bemutatott termékeket részletesen megvizsgálva, előnyeiket és hátrányaikat 

figyelembe véve, továbbá a fogyasztói és felhasználói véleményeket összevetve az alábbi 

megállapításokat szeretném tenni: 

 

1. Az Alterra terméke az 5*-os skálán 3,36-os értékelést kapott 25 felhasználói 

vélemény alapján. Ahhoz képest, hogy a termék natúrkozmetikum, számos 

összetevőt tartalmaz, melyek között 1 db piros színnel jelölt összetevő is található, 
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így az káros hatással van az emberi bőrre. A felhasználói vélemények rendkívül 

vegyesek és azt tükrözik, hogy valaki vagy 100%-osan meg van elégedve a 

termékkel, vagy teljes mértékben elégedetlen vele, ez egyébként a 3,36-os 

értékelést is alátámasztja. 

2. Az Alverde hidratáló krém rendkívül jó értékkel büszkélkedhet, ugyanis 4,54-es 

értékelés kapott az 5-ös skálán 96 fogyasztói vélemény alapján. A felhasználói 

vélemények száma arra enged következtetni, hogy ezt a terméket sokkal több 

fogyasztó kipróbálta már és használja is az Alterra termékéhez képest. A termék 

fele annyi összetevőt tartalmaz, mint az Alterra hidratáló krémje és piros színnel 

jelölt összetevő sem található benne, vagyis semmilyen mértékben nem 

károsít(hat)ja az emberi bőrt. A felhasználói kommenteket olvasva szinte csak 

pozitív véleményekkel és tapasztalatokkal találkozhatunk, vagyis a fogyasztók 

rendkívül elégedettek a termékkel. 

3. A Marionnaud sajátmárkás hidratáló krémjét mindösszesen 1 felhasználó értékelte, 

aki 4-es értékelést adott a terméknek az 5*-ból. Mivel a termék közel 6.000 Ft-ba 

kerül, így valószínű, hogy nem jut el annyi fogyasztóhoz, mint a már korábban 

említett 2 krém. A termék közel annyi összetevőt tartalmaz, mint az Alterra-é, 

azonban az Alverde termékéhez hasonlóan ebben sem található káros anyag. 

4. A Müller sajátmárkás natúrkozmetikumát szintén nem értékelték sokan, ugyanis 9 

felhasználói vélemény alapján 4,56-os értékelést ért el az 5-ös skálán. Az 

összetevőket tekintve, ez a termék is számos összetevőt tartalmaz és sajnos egy 

káros anyag is található benne. A felhasználói véleményeket tekintve szinte csak 

pozitív tapasztalatok olvashatók a termékkel kapcsolatban, így annak ellenére, hogy 

nem jut el sok fogyasztóhoz, elégedettek vele. 
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3. A Sales Promotion elméleti áttekintése 

 

A sales promotion-nek (magyarul: eladásösztönzés) mind a hazai, mind pedig a 

külföldi szakirodalomban számos fogalmi meghatározása él, éppen ezért rendkívül nehéz 

egyet kiemelni. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttem néhány definíciót, amelyek a sales 

promotion lényegét és célját próbálják a lehető legtömörebb és legérthetőbb módon 

kifejezni. 

 

4. táblázat 

Definíció Szerző(k) 

„A közvetlen vásárlásösztönzési eszközök használata rövidtávon növeli bizonyos 

termékek vagy termékcsoportok forgalmát. A vásárlásösztönzésnek természetesen 

vannak stratégiai vonatkozású elemei is, főképp a vásárlói hűség magatartására, 

kialakulására, irányulóak. A vásárlásösztönzés során mindig anyagi előnyökhöz 

juttatjuk a fogyasztókat. Ezt gyakran ajándéknak élik meg a vásárlók, illetve saját 

ügyességük nyilvánvaló tekintélyként, hiszen nyereségre tesznek szert.” 

Törőcsik, 1995, 

233. o. 

„A vásárlásösztönzés a marketingkampányok kulcsfontosságú eleme. A 

vásárlásösztönzés különböző, többnyire rövid ideig ható ösztönző eszközök együttese, 

amelynek célja, hogy a fogyasztók vagy a kereskedelem gyorsabban és/vagy nagyobb 

mértékben vásároljanak/ vegyenek igénybe bizonyos termékeket/szolgáltatásokat.” 

Kotler, 1998, 719. 

o. 

„Az érékesítés ösztönzés segíthet az erőteljes és egyre fokozódó verseny, valamint a 

reklámáradat közepette is. „Kilógni” a megszokott sorból ma már könnyebb, mint a 

kommunikáció hagyományosabb formáival. Persze az is igaz, hogy a fogyasztók egyre 

pozitívabban reagálnak a folyamatosan megújuló akciókra, s az azokban megjelenő 

jobbnál jobb öletekre.” 

Józsa, 2005, 277. 

o. 

„Az értékesítés (eladás) - ösztönzés (Sales Promotion) a marketingkommunikáció azon 

formája, amely a legközvetlenebb módon tesz kísérletet a végső fogyasztó vagy 

kereskedő megnyerésére. Miközben a reklám indítékot, addig az értékesítés- ösztönzés 

okot szolgáltat a vásárlásra. Alkalmazása számos előnyt jelent a vállalkozás számára. 

Megkönnyíti az új termékek piaci bevezetését, hozzájárul a vevői elkötelezettség, a 

márkahűség fokozásához. Biztosíthatja a gyors vevői választ, s növelheti az 

impulzusvásárlás esélyét.” 

Józsa-Piskóti-

Rekettye-Veres 

2005, 324. o. 

„Mindennemű rövidtávú eszköz, amelynek célja a termék, vagy a 

szolgáltatás kipróbálásának vagy vásárlásának ösztönzése.” 

Rekettye, 2007, 

163. o. 

„A Sales Promotion olyan piacbefolyásoló módszerek összessége, melyek közvetlenül 

ösztönzik a fogyasztót vagy viszonteladót a vásárlásra. Olyan külön értéket kínálnak fel 

a vevőnek, ami képes indító lökést adni a vásárláshoz. Az eladásösztönző módszerek 

általában nem a termékhez (illetve nem annak funkciójához) kapcsolódnak, hanem 

egyéb előnyök kilátásba helyezésével ösztönzik a vásárlót. Alkalmazásuk célja általában 

a gyorsabb döntések, nagyobb volumenű vásárlások elősegítése.” 

Dankó, 2008, 15-

16. o. 

„Értékesítés- elősegítés vagy promóció mindazon piacbefolyásoló eszközök 

gyűjtőneve, ahol a befolyásolás nem a termék vagy az ár révén, hanem 

döntően a kommunikáción keresztül születik.” 

Tóth, 2009, 235. 

o. 

A sales promotion minden olyan kezdeményezést magába foglal, amelyet egy vállalat 

hajt végre egy termék vagy szolgáltatás értékesítésének, felhasználásának vagy 

kipróbálásának megnövelése érdekében (…). 
saját fordítás 

saját szerkesztés 
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A táblázatban bemutatott definíciók nem sokban térnek el egymástól, mégis mind 

más-más megközelítésből próbálja megfogalmazni a sales promotion lényegét. 

Összességében a sales promotion célja nem más, mint az adott vállalat bevételének 

növelése ezen eszközök használatának segítségével. Így tehát a PR, a direkt marketing, a 

személyes eladás nem SP módszereknek tekintendők. 

A definíciókból az is egyértelműen kiderül, hogy a sales promotion eszközök 

főként rövidtávon gyakorolnak hatást a fogyasztókra, azonban hatásaik hosszabb távon is 

kimutathatók. 

Tehát a sales promotion egy olyan eszköz, amellyel gyors döntés(ek) 

meghozatalára és azonnali cselekvésre késztethetjük a vásárlót. A sales promotion 

eszközök használatával a vásárlóban azt az érzetet kelthetjük, hogy: „Most azonnal 

szükségem van erre a termékre!”, tehát közvetlenül az eladás helyén tudjuk befolyásolni. 

A reklámmal ellentétben itt kisebb szerepet kap az érzelmekre való hatás, azonban 

számos olyan eszközzel rendelkezik a sales promotion, amellyel az impulzusvásárlást 

helyezhetjük előtérbe. „Az impulzusvásárlás erősen emocionális (érzelmi) tényezők 

hatására jön létre, az adott szituációtól függő, előre nem tervezett döntés.” 

(http://www.tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/vendeglatas-idegenforgalom/marketing-alapismeretek/a-

vasarlasi-magatartas-tipusai/impulzusvasarlas) Gondoljunk csak az adott üzletben használt 

színekre, formákra, illatokra, hangokra… Ezek az apró trükkök mind-mind képesek arra, 

hogy hatást gyakoroljanak a vásárló döntésére, így növelve az impulzusvásárlások számát.  

Amikor pedig kisebb szerepet kap az érzelmekre való hatás, akkor előtérbe 

kerülnek a gyakorlati és gazdaságossági szempontok. Ezek eredményeképpen nő a 

fogyasztók vásárlási hajlandósága, hiszen a megvásárolt terméken felül egyéb előnyökre is 

szert tehetnek. A sales promotion szempontjából az a legkedvezőbb, ha a potenciális 

vásárlónk impulzusvásárló, ugyanis ő a külső ingerek alapján fog dönteni, tehát a 

különböző értékesítés ösztönző módszerekkel rá lehet majd a leginkább hatni. 

A reklám szerepét semmiféleképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen 

javarészt ez az, ami az üzletbe csalogatja a vásárlót, és amely elsőre képet ad az adott 

márkáról. Ahogyan korábban is említettem, az Alterra-nak sajnálatos módon nincs saját 

reklámja. A Rossmann azonban rendelkezik egy olyan reklámmal, amelyben csak és 

kizárólag a sajátmárkás termékeit mutatja be nagyon röviden, itt nyilván megjelenik az 

Alterra is, mint márka. 

A reklám a következő linken tekinthető meg: 

http://www.youtube.com/watch?v=MSA0KQ3co-c 
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3. kép: A Rossmann sajátmárkás termékes reklámjának záróképe 

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=MSA0KQ3co-c videóból kivágva 

 

Ennek a reklámnak azért is van meghatározó szerepe, mert: 

 

„Az SP önmagában „nem tud”: 

 

- nem tud változtatni a negatív fogyasztói magatartáson 

- nem tud megfordítani hanyatló eladási trendeket 

- nem tud létrehozni márka image-t, csak támogatni 

- nem tudja kompenzálni a nem megfelelő színvonalú reklámot 

- nem tud úrrá lenni az alapvető termék-minőség problémákon 

- nem tud létrehozni tartós értékesítési csatornát (Dankó, 2008, 20. o.) 

 

Az Alterra pedig önmagában nem tud megfelelően eljutni a potenciális 

fogyasztókig saját reklám nélkül, elegendő lenni, amennyiben nincs a vásárlók tudatában, 

valamint megfelelően érvényesülni/versenyképes lenni sales promotion nélkül. 

A sales promotion eszközök csak akkor alkalmazhatóak hatékonyan, ha egy időben 

alkalmazzuk őket a reklám(ok) hatásaival. Gondoljunk csak bele, hogy egy televíziós 

reklámot látván a potenciális vásárló figyelmét máris felkeltjük és otthonról próbáljuk 

vásárlásra ösztönözni. Az üzletbe lépve ezt az ösztönzést átveszik a sales promotion 

eszközei: a merchandiser, a POP és a POS eszközök. 

„Ezerféle technikája van a vásárló (végső fogyasztó) és a közvetítő kereskedő 

ösztönzésének, így árengedmény, kiárusítás, akció, kupon, ingyenes minta, 

árudemonstráció, próba, kóstoló, ajándék, csereakció, „egyet fizet, kettőt kap” akció, 

verseny, nyereményakció stb.” (Tóth, 2009, 257. o.) 

A fent említett módszerek, attól függően alkalmazhatók, hogy milyen magatartás-, 

hozzáállásbeli változást szeretnénk elérni a fogyasztóknál vagy a viszonteladóknál. Az 

ingyenes minta, a próba, vagy a kóstoló elsősorban a termék kipróbálására ösztönzi a 
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vásárlót. Az árengedmény vagy az „egyet fizet, kettőt kap” akció pedig elsősorban a 

nagyobb mennyiségű és/vagy értékű vásárlásra ösztönöz. A vásárlásösztönzés segíthet 

kialakítani a fogyasztóban egyfajta hűséget, azonban az eladásösztönzésnek nem feltétlenül 

következménye az, hogy a fogyasztó lojálissá is válik az adott 

termékkel/márkával/szolgáltatással kapcsolatban. 

„Azokon a piacokon, ahol sok a hasonló márka, a 

vásárlásösztönzés rövidtávon emelheti a forgalmat, a piacrészesedés tartós 

növelésére azonban nem alkalmas. Ha viszont a piacon fellelhető márkák erősen 

különböznek egymástól, a vásárlásösztönzési akciók tartós változást idézhetnek elő a 

piacrészesedésben.” (Kotler- Keller, 2006, 762. o.) 

A sales promotion célja tehát nem más, mint a vásárlási szándék megerősítése és 

felgyorsítása, a potenciális vásárlóból valamilyen reakció kiváltása, illetve gyors 

értékesítési eredmények elérése. 

Az eladásösztönzés gyakoriságának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy 

a túl gyakori ösztönzések esetén a fogyasztók nem lesznek hajlandóak az eredeti áron 

megvásárolni a terméket, csak egy esetleges akció keretein belül, hiszen akkor olcsóbban 

juthatnak hozzá a termékhez. Az erős és meghatározó márkák esetében pedig elég a kisebb 

mennyiségű, ritkább gyakoriságú promóció, hiszen ezek önmagukban is elég erősek és 

ismertek ahhoz, hogy eladják magukat. Az eladásösztönző eszközök kiválasztása során az 

elsődleges szempont az, hogy pontosan milyen változást vagy eredményt szeretnénk elérni 

a fogyasztóknál, tehát, hogy mi maga az ösztönzés célja. 

Mivel az Alterra a Rossmann sajátmárkás termékcsaládja, így ebben az esetben 

csak fogyasztói eladásösztönzésről beszélhetünk, hiszen a gyártó csak a saját üzleteinek 

gyártja ezeket a termékeket.  

„A fogyasztói eladásösztönzés során a potenciális vásárlók, fogyasztók 

kiskereskedelem általi ösztönzése valósítható meg azáltal, hogy a visszatérő 

törzsvásárlókat a kínált termékek újbóli megvásárlására és további használatára, míg az új 

fogyasztókat a kipróbálásra ösztönözzük.” (Dankó, 2008, 112. o.) 

A fogyasztók gyártó általi ösztönzésének során a gyártók „arra törekednek, hogy a 

kínálati piacon termékük, szolgáltatásuk egyediségére, különlegességére, sajátos 

értékeire felhívják a figyelmet.” (Dankó, 2008, 142. o.) 

Manapság sorra nyílnak a kereskedelmi egységek, a drogériák-parfümériák, így a 

fogyasztóknak egyre több lehetőségük nyílik arra, hogy válasszanak. A cél az, hogy 

valamilyen úton-módon ki kell tűnni a tömegből, egyedinek kell lenni, ami miatt a mi 
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vállalatunk mellett dönt majd a vásárló. E mellett tennünk kell azért is, hogy fogyasztó a 

vásárlást egy olyan élményként élje meg, hogy legközelebb is a mi üzletünket válassza. Ez 

egy rendkívül nehéz feladat, hiszen egy üzleten belül is számos termék található meg, 

melyek nem az üzletlánc tulajdona, így kezdtek el terjedni a vállalatok sajátmárkás 

termékcsaládjai. A cél az, hogy már az üzleten belül is meg kell győzni a vásárlót arról, 

hogy a mi általunk forgalmazott termékeket vásárolja, ne pedig a konkurens vállalatokét. 

Így tesz a Rossmann is, hiszen próbálja előtérbe helyezni a sajátmárkás termékeit, pl. az 

Alterra-t is. 

Mindezek mellett az eladószemélyzet ösztönzését sem szabad figyelmen kívül 

hagynunk, hiszen az ő munkájuk, ösztönzésük is elengedhetetlen a vállalat minél 

sikeresebb teljesítéséhez, ezzel kapcsolatosan pedig a Rossmann honlapján is olvashatunk: 

„Dinamikusan fejlődő drogéria kiskereskedelemként fontosnak tartjuk a 

munkatársak hosszú távú megtartását, fejlődését. Belső karrier úttal biztosítunk előrelépési 

lehetőséget, mely során szakképzett oktatóink - tréningsorozatok keretein belül - segítik a 

személyes fejlődést. Célunk, hogy hozzájáruljunk a minőségi-, és önálló munkavégzés 

kialakításához, így ösztönözve minden munkatársunkat az egyéni eredmények, sikerek 

elérésében.” (http://karrier.rossmann.hu/rossmann-mint-munkahely) 
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4. Fogyasztói eladásösztönzés a Rossmann és az Alterra által 

 

„Egy kereskedelmi vállalat minden marketing-törekvése közvetett vagy közvetlen 

módon az irányba próbálj terelni a fogyasztókat, hogy nála egyre többet vásároljanak.” 

(Törőcsik, 1995, 233. o.) 

Tehát Törőcsik szerint a sales promotion-ra is igaz az alábbi állítás, miszerint a 

Rossmann-ak is az a célja, hogy a fogyasztóit arra ösztönözze, hogy nála minél többet 

vásároljanak. Ez manapság azért is rendkívül nehéz feladat, mert számos drogéria-

parfüméria áll a vásárolni szándékozók rendelkezésére, a legnagyobbakat megemlítve a 

Rossmann mellett: a dm, a Müller, a Marionnaud, a Douglas, stb., nem is beszélve a nagy 

üzletláncokról (pl. Tesco, SPAR), ahol szintén kaphatók tisztálkodó- és kozmetikai szerek. 

Annak érdekében, hogy a fogyasztó a mi üzletünket, a Rossmann-t válassza, a vásárlást 

nem egy napi/heti rutinná, hanem egy élménnyé kell varázsolnunk. Továbbá, mivel a 

Rossmann nem csak a sajátmárkás termékeit forgalmazza, hanem számos más cég 

termékeit is, így a fogyasztót arról is szükséges meggyőznie ott helyben, az üzletben, hogy 

az ő sajátmárkás termékét válassza, pl. az Alterra-t. 

A fogyasztói eladásösztönzésre számos módszer, eszközt ismerünk, többek között 

az alábbiakat: 

 „kirakat és az üzlet belső kialakításán keresztüli befolyásolás (merchandising, POS 

és POP eszközök) 

 összeállítással, kínálással és használattal való árubemutatás 

 ajándék áruminta és árukapcsolás, ingyenes csomag 

 időszakos árengedmények, leértékelési akciók 

 fogyasztói versenyek, pontgyűjtő akciók, ajándékok 

 eladás közbeni szolgáltatások (tanácsadás, hitelezés, gyermekmegőrzés) 

 eladás utáni szolgáltatások (méretre igazítás, házhoz szállítás, beüzemelés, csere) 

 …” (Dankó, 2008, 112. o.) 

Ezek az eszközök jelenleg kisebb-nagyobb sikerrel vannak jelen a Rossmann-ál. 

Az alábbi táblázatban a leggyakrabban használt vásárlásösztönző módszereket 

szeretném szemléltetni, majd a későbbi alcímekben részletesen kifejteni, hogy a Rossmann 

ezek közül melyeket alkalmazza: 
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5. táblázat 

Típus Cél Előny Hátrány 

Kuponok Keresletösztönzés 
Bátorítja a kereskedőt 

is 

Elhalasztott vásárlást 

indukálhat 

Visszatérítés (rabatt) 

Elősegíti a vásárlást 

Megakadályozza a 

további eladás 

csökkenését 

Hatékony 

keresletösztönző 

Könnyen másolható 

Leronthatja a termék 

imázsát 

Elveszi a jövőbeli 

eladás egy részét 

Áruminták Kipróbálás elősegítése 
Alacsony kipróbálási 

kockázat 

Magas költségszint a 

vállalkozások számára 

Eladáshelyi 

reklámeszközök 

(POS, POP) 

A termékkipróbálás 

esélyének növelése 

Más ösztönzési 

módszerek támogatása 

az üzleten belül 

Jó láthatóság és 

látvány 

Nehezen meggyőzhető 

kereskedők az 

üzletben történő 

elhelyezéskor 

Díjak, ajándékok Eladásnövelés A játékosság vonzó 
Kicsi a bizalom a 

nyerés irányába 

Törzsvásárlói 

kedvezmények 

A gyakori és ismételt 

vásárlás biztosítása 

Ismert és jelentős 

előnyt kínálhat 

Márkahűséget épít 

Állandó megújításra 

szorul 

Drága 

Árubemutatók 
A kipróbálás 

elősegítése 

Közvetlen érzékelés 

Szép környezet 

Vásárlás utáni averzó 

erős lehet 

Speciális 

rendezvények 

Márka és bolthűség 

kialakítása 
Látványos 

Drága 

Sokszor „melléfogás” 

is lehet 

Mennyiségi és 

árkedvezmények 

A kipróbálás esélyét 

növeli 

A versenytárs akcióira 

jó reagálást biztosít 

Csökkenti a vevő 

kockázatát 

A fogyasztó 

késleltetheti a 

vásárlási döntését 

A termék értéke 

csökkenhet a vevő 

szemében 

Vevői versenyek 

Vásárlások növelése 

Márkaváltás 

csökkentése 

Bátorítja a vevőt a 

vásárlásra 

Kreatív és elemző 

gondolkodást egyaránt 

igényel 

Kiállítások, vásárok 
Komplex 

kínálatteremtés 
Minden egy helyen 

Korlátozott időtartam 

és hozzáférés 

forrás: Józsa-Piskóti-Rekettye-Veres, 2005, 326. o. 

 

Tehát a táblázat szerint az alkalmazott módszerek közé tartoznak a hűségakciók 

(törzsvásárlói rendszer), a nyereményre épülő akciók (nyereményjátékok), a kiegészítő 

előnyt nyújtó akciók (ajándék, termékminta), és az ár jellegű akciók (csereakció, kupon, 

pénzvisszatérítés, nyílt vagy burkolt árcsökkentés). A fogyasztókat célba vevő sales 

promotion módszerek mindegyikének végső célja nem más, mint a vásárlás katalizálása. 

„A fogyasztókat inkább új termékek kipróbálására ösztönzik, semmint arra, hogy 

szigorúan ragaszkodjanak a megszokotthoz.” (Kotler-Keller, 2008, 762. o.) 
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Az újabb termékek kipróbálása és megismerése arra sarkallja a fogyasztót, hogy 

jobban megismerkedjen az árakkal, illetve összehasonlításképpen más termékek áraival, 

jobban figyelembe is vegye őket. Ez a fogyasztó, illetve a kereskedő számára is 

kölcsönösen pozitív, hiszen így a fogyasztó kosarába a kereskedő termékeinek szélesebb 

palettája kerülhet, továbbá a vásárló tudatosabbnak érezheti magát, hiszen olcsóbban juthat 

hozzá a számára szükséges termékekhez. 

 

 

4.1. Az üzlet belső kialakításán keresztüli befolyásolás 

 

Szakdolgozatom írása közben több miskolci Rossmann üzletben is jártam, így 

ismerkedve meg a cég által alkalmazott fogyasztói eladásösztönző módszerekkel. 

Tapasztalataim alapján az üzletek ugyanazon eszközöket alkalmazzák, melyeket a 

következő alcímekben szeretnék részletesen ismertetni. 

 

4.1.1. Merchandising 

 

„A kínálatban tartás fogalma, amelybe a megfelelő termék kiválasztásától kezdve a 

bolti eladó viselkedéséig sok minden beletartozik. Tágabb értelemben árukihelyezést, 

termékprezentációt, állványgondozást és az eladás helyén végzett reklámot jelent. 

Szűkebb értelemben, minden olyan intézkedés, amelyek az áru gyors, akciószerű 

eladását előremozdítja.” (Dankó, 2008, 112. o.) 

E szerint merchandising tevékenységébe minden olyan tevékenység beletartozik az 

eladók viselkedésétől kezdve, az áruk kihelyezésén át, a termékek megvásárlásáig, amivel 

a fogyasztót vásárlásra tudjuk ösztönözni. Ezekkel az eszközökkel azt az érzést kelthetjük 

a fogyasztóban, hogy arra az adott árucikkre, neki, ott helyben, azonnal szüksége van. 

A merchandising fő feladata a 100%-ig tökéletes arányok megtalálása vagyis, hogy 

a megfelelő termék, a megfelelő módon, helyen és mennyiségben legyen kihelyezve. 

„Szükséges, hogy az üzlet (főleg, ha a közelben hasonló jellegű intézmény is 

működik), valamilyen olyan attrakcióval, olyan különlegességgel is rendelkezzék, mely 

markánsan megkülönbözteti a többi hasonló jellegű kereskedelmi egységtől is. Azaz: ne 

csak a vásárlást, hanem különleges élményt is jelentsen betérni az üzletbe.” (Rozványi, 2001, 

72. o.) 
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E szerint fontos elérnünk, hogy a vásárló fontosnak érezze magát az üzletünkben és 

a vásárlás kellemes időtöltést jelentsen a számára, ne pedig nyűgöt. 

A miskolci Rossmann üzletek alapterülete kicsinek mondható. A vásárlók jobban 

szeretnek tágasabb üzlettérben vásárolni, ahol kényelmesebben elférnek és egymást nem 

zavarva tudnak nyugodtan nézelődni. Az üzletek kis alapterülete miatt számos tükör van 

kihelyezve az oldalfalakra annak érdekében, hogy tágítsák a teret és jobban beláthatóvá 

tegyék az üzletet, a sorokat. Ezzel a megoldással a fogyasztók számára is tágasabbnak 

tűnhet a szűk tér, valamint a kirakott árumennyiség látszati megsokszorozódásával 

növelhetjük a vásárlási kedvüket is. 

A Rossmann üzletekbe lépve egy tiszta, üde, kellemes környezetben találhatjuk 

magunkat, ugyanis a cég előszeretettel alkalmazza a natúr, letisztult, világos színeket 

üzleteiben. Vásárlásainkat könnyed, nyugodt, halkabban szóló zene mellett végezhetjük el. 

Ennek az alkalmazása azért is fontos, mert egy hangosabban szóló, ütemesebb zene tudat 

alatt gyors(abb) vásárlásra készteti a fogyasztót.  

Mivel a Rossmann üzletekben parfümök és azok teszter termékei is kaphatók, 

kipróbálhatók, így arra számítanánk, hogy az üzletbe lépve kellemetlen, zavaró, bódító 

illat/szag fogad minket. Ez azonban egyáltalán nem igaz, ugyanis a kellemetlenség 

elkerülése érdekében a cég szellőztető rendszert használ. 

A merchandising további célja „hogy a polchely- és 

termékmenedzselésben rejlő lehetőségek kihasználásával magasabb szinten 

szolgálhassák ki a vásárlói igényeket, és eközben befektetéseikkel is a legjobb 

megtérülést érjék el.” (http://www.hu.nielsen.com/products/ms.shtml) Az Alterra termékcsalád 

elhelyezése minden Rossmann üzletben egységes. Sajnálatos módon maga a márka nem 

kap saját részleget az üzleten belül, azonban a polcokon a legértékesebb árubemutató 

helyeket foglalják el, hiszen pontosan szemmagasságban vannak elhelyezve. Ezeken a 

helyeken a termékek megvilágítására is nagyobb hangsúlyt fektetnek, így próbálják meg a 

fogyasztók figyelmét még inkább felkelteni a termékcsaládra. 

A Rossmann üzletekben az is elengedhetetlen, hogy a fogyasztó önállóan is képes 

legyen tájékozódni, éppen ezért a termékekhez kapcsolódó információkat közérthetően és a 

vásárló számára is elérhető helyre kell kihelyezni. 

A merchandising-ot összegezve tehát: 

„Az üzleti image eléggé komplex kategória, hiszen benne foglaltatik: a cég 

filozófiája, a cég pozícionálási elképzelése, a marketingeszközök hatása; amiért adott cég 

tehet valamit, de immanens része: a fogyasztó tükrözése (mit fogad el a fentiekből), a 
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törzsvásárlói kör visszahatása; valamint a környezeti elemek: hol helyezkedik el a bolt 

(körzet), milyen fizikai jellemzői vannak a boltnak (pl. méret). Az üzlet-image tehát a 

vásárlói, és a tágabb szociális környezet ítélete az adott eladóhelyről.” (Törőcsik, 1995, 34. o.) 

 

 

4.1.2. POS (Point Of Sales) eszközök 

 

A vásárló a kommunikációs eszközök rendkívül széles választékával találkozik az 

eladás helyén. A POS tulajdonképpen olyan reklámeszközöknek a gyűjtőneve, amelyeknek 

az a célja, hogy a fogyasztók figyelmét az eladás helyén keltsék fel. 

„A Point Of Sale (POS) anyagokat reklámkampányok, kiállítások és prezentációk 

végrehajtására használják. Mint hatékony marketing eszköz, a jól átgondolt és a 

megfelelően bemutatott POS anyagok vonzzák a fogyasztói figyelmet és reklámozzák, 

népszerűsítik az adott márkát. Az érdekes, figyelemfelkeltő és informatív jellegük miatt a 

POS anyagok képesek a vásárlások ösztönzésére közvetlenül az értékesítés helyén.” (saját 

fordítás: http://www.logrus.ru/pages/en-pos.aspx) 

A POS eszközök végső kommunikatív eszközök, hiszen ezek az eszközök erősítik 

meg utoljára a vásárló szándékát a vásárlás pontján, hogy azt a bizonyos márkát válassza. 

Használatuk rendkívül fontos és elengedhetetlen, mérésük pedig az alapján lehetséges, 

hogy betöltik-e a funkciójukat vagy sem. 

„Ide sorolhatók többek mellett a vizuális hatást keltő médiumok (lelógatott, falon 

lévő táblák, display állvány, polcon elhelyezett reklámanyag).” (Dankó, 2008, 114. o.) 

Ezekkel a fent felsorolt eszközökkel a fogyasztó már az üzletbe lépéskor találkozik, 

tulajdonképpen egy valóságos információáradattal találja magát szemben, a vásárlás során 

pedig annyi POS eszközt láthat, hogy szinte át kell verekednie magát rajtuk. Éppen ezért 

fontos, hogy ezen eszközök használatával kapcsolatban megtaláljuk az egyensúlyt és ne 

vigyük túlzásba az alkalmazásukat. A POS eszközök használata a vásárlók érdeke is, 

hiszen hasznos információkkal láthatják el őket, továbbá a tájékoztató jellegük miatt 

egyfajta útmutatást is nyújthatnak nekik. A cél, hogy figyelemfelkeltőek legyenek, hogy a 

fogyasztó tekintete azonnal rájuk szegeződjön. 

Ahogyan az összes drogéria, köztük a Rossmann is él a vásárláshelyi 

reklámeszközök színes kínálatával. Ennek előnye, hogy a segítségükkel felhívhatjuk a 

vásárló figyelmét az aktuális akciókra anélkül, hogy a szórólap eljutott volna hozzá, így ott 

helyben tájékozódhat az éppen érvényes akciókról. Ahogyan korábban is említettem, a 
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cégnek ügyelnie kell arra, hogy ne legyen túl zsúfolt a bolt a sok-sok POS eszköz 

használatától. Mivel a Rossmann üzletek egyébként is szűk terűnek mondhatók, így nem is 

alkalmaznak annyi vásárláshelyi reklámeszközt sem. A cég a boltok kirakatain az éppen 

akciós termékeket hirdeti, a bejáratok ajtajain pedig a pontgyűjtős akció leírása található 

meg. A szórólapokban meghirdetett termékeket itt is kiemelt helyen helyezik el, még pedig 

a szokásos helyen, a sorok végén, vagy pedig külön gondolákban.  

A Rossmann üzletekben összesen ennyi vásárláshelyi reklámeszközökkel 

találkoztam. Egyértelmű, hogy a Rossmann egyáltalán nem viszi túlzásba ezen eszközök 

alkalmazását, csak rendkívül szolidan és visszafogottan jelennek meg ezek az információk, 

így egyértelművé vált a számomra, hogy a cég egyáltalán nem híve az erőszakos 

reklámpolitikának. 

 

4.1.3. POP (Point Of Purchase) eszközök 

 

Az árucikkek többségének a kihelyezése évek óta ugyanolyan, az értékesítési hely 

hagyományait őrzi, vagyis a termékek szépen, egymás mellett sorakoznak a boltok polcain. 

Valamilyen úton-módon azonban mégis érdemes eltérni a megszokottól, szükséges 

differenciálnunk az egyes termékeket és termékcsoportokat, amit a POP anyagok 

segítségével tehetünk meg. 

Point Of Purchase – az a helyszín, ahol a végfelhasználó megveszi a terméket. A 

POP eszközök elsődleges feladata, hogy vásárlás közben az adott termékre terelje/vonja a 

fogyasztó figyelmét és valamilyen úton-módon kiemelje azt a többi termék közül. 

 

Dankó szerint a POP eszközöket az alábbi két csoportba sorolhatjuk: 

 

A., Standard POP eszközök: 

 

„A legegyszerűbb, és legkézenfekvőbb a polchelyi kommunikáció. A polcon 

wobblerek, polccsíkok, stikkerek segítségével hívhatjuk fel a figyelmet a termékre. Ezek az 

eszközök - megfelelő kreatívval - erős image hatásúak, impulzívan kommunikálhatnak 

lényeges információkat (leggyakrabban árat) és a gyártásuk is megoldható alacsony 

költségekkel, gyors határidővel. Szinte valamennyi termékkategóriánál 

alkalmazhatók. Gyakorlatilag ezek az eszközök képezik a POP anyagok bázisát.” (Dankó, 

2008, 115.) 
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Polchelyi kommunikáció alatt azt értjük, hogy az adott márkát/terméket hol 

helyezzem el az adott polcon. Ez a legalapvetőbb kommunikáció egy üzletben, hiszen 

ezzel az eljárással egy egységes boltképet kapunk, a vásárlót pedig tudat alatt segítjük a 

döntésében. 

A Rossmann üzletekben az Alterra márka termékei nem kapnak külön üzletrészt. 

Ahogyan az alábbi képen is látszik, a cég azonban a sajátmárkás termékek kihelyezésére, 

pl. Isana, Alterra, nagyobb figyelmet fordít, ugyanis a sorokat megnézve a termékek 

egyértelműen szemmagasságban vannak kihelyezve. 

 

 

4. kép: Szemmagasságban a sajátmárkás termékek 

forrás: saját készítésű kép 

 

A polccsíkokat alaposabban megvizsgálva azt észlelhetjük, hogy a sajátmárkás 

termékek árcédulái mellé egy piros színű, figyelemfelkeltő lap kerül, amelyen az alábbi áll: 

„kizárólag nálunk”. A cég így próbálja meg még inkább felhívni a vásárlók figyelmét az 

adott polcon elhelyezett sajátmárkás termékeire. 

 

 

5. kép: A sajátmárkás termékek árcédulái 

forrás: saját készítésű kép 
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A legértékesebb helyen, a kasszák közelében, nem találkoztam sajátmárkás 

termékekkel, ami azért sajnálatos, mert ez az utolsó esély, hogy megragadjuk a fogyasztót 

és vásárlásra bírjuk, hiszen itt távozik az üzletből. A Rossmann-ban itt főként a 

csokoládék, cukrok, édességek, rágók, stb. kapnak helyet. 

Sokszor előfordul, hogy a standard POP eszközök nem közvetítenek olyan 

információkat a fogyasztó számára, mint a termék arculata, hangulata. Ebben az esetben 

szükséges alkalmazni az egyedi POP eszközöket. 

 

B., Egyedi POP eszközök: 

 

Főbb jellemzői: 

 

 „A design a termék arculatához, szín és formavilágához tervezhető 

 Egyedi kialakításuk miatt erős image hatással bírnak  

 A műszaki tervezés során a különleges logisztikai igényeket figyelembe vesszük  

 Alapanyaguk lehet: fa, fém, műanyag, papír, dekoranyagok  

 Állandó (pl. műanyag display) vagy időszakos kihelyezésre (pl.  

 papírdisplay) is alkalmasak” (Dankó, 2008, 116. o.) 

 

A Rossmann előszeretettel alkalmaz egyedi POP eszközöket, főként egyedi display-

eket, amelyekkel az üzletek látogatása során találkoztam. Az egyik sajátmárkás 

termékcsaládjára, az enerBio-ra, ezekkel a kihelyezett display-ekkel próbálja még inkább 

felhívni a vásárlók figyelmét az üzletben: 
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6-7. kép: Az enerBio egyedi display-ei 

forrás: saját készítésű képek 

 

A bal oldali képen látható display műanyagból készült, a Rossmann-ra jellemző 

piros színben pomázik és megtalálható rajta a „Tudjuk mire vágysz” szlogen is. A jobb 

oldali display sokkal inkább illik az enerBio termékcsaládhoz. Ez a display papírból 

készült, ami a műanyaghoz képest máris egy természetesebb anyagnak mondható. A 

display oldalán pedig zöldségek és gyümölcsök vannak feltüntetve, ezzel is hangsúlyozva a 

termékcsalád természetességét. 

 

 

4.2. Összeállítással, kínálással és használattal való árubemutatás 

 

„A kategória-menedzsment alapvető célja, hogy a kategória megfelelő 

támogatásával, illetve a kategórián belüli megfelelő márkasúlyozással a teljes kategória 

forgalmát növelje. Az az örök dilemma, hogy a polchely elosztása mindig és mindenkor 

hűen kövesse-e a piacrészesedési számokat vagy törekedjen inkább a teljes márkaválaszték 

bemutatására, maradjon most kívül vizsgálódásunk körén, és utaljuk ezt most a kereskedők 

és gyártók folyamatos egyeztetéseinek hatáskörébe.”(Dankó, 2008, 116. o.) 

Tehát a sales promotion ezen eszközei már a boltberendezés képezik, vagyis ezek a 

kategória-menedzsmentet támogató eszközök. 
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Egy vásárlónak az üzletbe lépéskor az az első legnagyobb problémája, hogy 

megtalálja az adott árukategóriát a bolton belül. A kategória-menedzsment legalapvetőbb 

megjelenési formája a vevők irányítása, amely általában belógatott táblák segítségével 

történik az egyes termékcsoportok irányába. A Rossmann az effajta kommunikációt 

egyáltalán nem alkalmazza az üzletekben, így lehet, hogy az adott fogyasztónak körbe kell 

járnia az üzletet ahhoz, hogy megtalálja a számára megfelelő árukategóriát, amelyben 

vásárolni szeretne. 

Egy fogyasztó vásárlását egyértelműen azzal könnyíthetjük meg a leginkább, hogy 

az egyes fogyasztási cikkeket külön kategóriákra bontjuk, majd pedig márkánként 

besorolva tesszük őket a polcra. A Rossmann-ban ez a kategorizálás pontosan így 

működik, vagyis egy helyre vannak kihelyezve a tusfürdők, a samponok, a dezodorok, stb. 

Az Alterra termékcsaládot tekintve a Rossmann nem tesz különbséget a termékek 

kihelyezését illetően a többi, esetleg nem sajátmárkás termékekhez képest. Az Alterra 

termékei is ugyanúgy ott sorakoznak az adott termékkategóriában, mint pl. a Baba 

termékei. Ez a megoldás egyébként azért szerencsés, mert ha egy adott fogyasztó nem tud 

döntésre jutni egy tusfürdőt illetően, úgy az Alterra tusfürdő is ugyanúgy ott áll majd a 

polcon egy választási lehetőségként a többi tusfürdő mellett, ráadásul szemmagasságban. 

 

 

4.3. Ajándék áruminta és árukapcsolás 

 

„Olyan értékesítés-ösztönzési forma, amelyet meghatározott ideig és különleges 

feltételekkel folytatnak. A feltételek az azonos árért több árutól (egyet fizet, kettőt kap), a 

több termék vásárlása esetén ingyenes termékajándékra vonatkozó ajánlaton át egészen az 

árcsökkentésig terjedhet.” (Dankó, 2008, 119. o.) 

Ezt az értékesítési ösztönző eszközt sok-sok vállalat sikeresen alkalmazza és a 

céljuk vele, hogy növeljék a profitot. Az áruminta, ahogyan a neve is tükrözi, nem egy 

egész kiszerelést jelent, hanem csak egy mintát, egy kisebb mértékű/kiszerelésű részt az 

adott áruból. Az árumintát a cég a legtöbb esetben teljesen ingyen adja, vagy pedig egy 

termékkel egybekötve ajándékozza. Ezzel az a cél, hogy a vállalat új márkákat, új 

termékeket ismertessen meg a fogyasztókkal. Az ingyenes árumintához a vásárlástól 

teljesen függetlenül juthatunk hozzá, tehát bárki vehet belőlük, még az is, aki esetleg 

semmilyen terméket nem vásárol az adott üzletben, vagy be sem tér az üzletbe. A 
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vásárláshoz kötött árumintához pedig abban az esetben juthatunk hozzá, ha egy bizonyos 

terméket megvásárolunk az üzletben és ajándékba kapunk hozzá árumintát, vagy az üzlet 

által meghatározott bizonyos összeg fölött kapunk ajándékba árumintát. 

Az Alterra termékcsaládnál a Rossmann árumintát egyáltalán nem alkalmaz, 

ingyenes és vásárláshoz kötött formában sem. 

 

 

4.4. Időszakos árengedmények, leértékelési akciók 

 

Időszakos árengedmények, illetve leértékelési akciók során úgy győzzük meg a 

fogyasztókat a vásárlásról, hogy pénzbeli kedvezményeket adunk nekik, ilyen eszközök pl. 

a szezon végi kiárusítások, leárazások, kedvezmények, a pontgyűjtő akciók, a kuponok és 

ajándékok, az utalványok, a nyereményjátékok, stb. Ezekkel az eszközökkel a fogyasztókat 

boldoggá tehetjük, hiszen elégedetten fognak távozni az üzletből amiatt, hogy kedvező 

áron jutottak hozzá egy adott termékhez. 

 

 

4.4.1. Árengedmények  

 

Az Alterra termékcsalád esetében az elsődleges ösztönzési faktor az ár jellegű 

promóciók során jelenik meg, melynek elsődleges formája a nyílt árengedmény. Ebben az 

esetben az adott termékhez az eredeti árhoz képest olcsóbban juthatnak hozzá a vásárlók. 

Fontos megemlíteni, hogy csak és kizárólag azokat a termékeket lehet árengedménnyel 

hirdetni, amelyeknek az értékesítése korábban valóban magasabb áron történt. 

A Rossmann akciós újsága papír alapon, illetve a hivatalos weboldalon is elérhető, 

megtekinthető. Az újság maga a vállalat nevét, vagyis a Rossmann nevet viseli. A 

termékeket/termékcsaládokat tekintve kétféle akció érhető el az újságban, az egyik 

általában 3-4 napra szóló akciót jelent, míg azok a termékek, amelyek mellett egy kis 

naptár van feltüntetve, akár 10-12 napig is akciós áron vásárolhatók meg az üzletekben. A 

termékek eredeti árát apró, fekete betűvel tüntetik fel egy határozott, piros vonallal 

áthúzva. Ezen kívül fel van tüntetve az akció mértéke is százalékos formátumban és az így 

kapott kedvezményes ár feltűnő, piros színű alapon, vastag, fehér betűkkel jelenik meg a 

termékek mellett.  
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8-9. kép: Részlet a Rossmann akciós újságából 

forrás: http://www.rossmann.hu/akcios-ujsag 

 

Ahogyan a képeken is láthatjuk az akciós magazinban kétféle akció érhető el. 

Egyes akciók csak egy bizonyos termékre szólnak egy márkán belül (a bal oldali képen 

látható Isana púder), még más akciók egy egész márkát érintenek (a jobb oldali képen 

látható miss sporty összes dekorkozmetikai terméke). 

Összességében az akciós újságról elmondható, hogy megjelenése, kinézete nem 

igazán igényes, ugyanis a papír is silány minőségű, illetve a színvilág (sárga és piros) sem 

passzol az illatszerekhez. 

Továbbá elmondható, hogy a Rossmann előszeretettel alkalmazza a burkolt 

árengedményt számos termék esetében. A leggyakoribb az „egyet fizet, kettőt vihet” vagy 

a „2 db termék vásárlása esetén a termék csak x Ft-ba kerül” módszer. 

 

 

10. kép: Kiemelt ajánlat a Rossmann-ban 

forrás: saját készítésű kép 

 

„Azt is mondhatnánk, hogy ez a leárazás egyik módszere.”(Dankó, 2008, 120. o.) 

Ahogyan a képen is látjuk, itt is a „2 db termék vásárlása esetén a termék csak x Ft-

ba kerül” módszer jelenik meg. 



- 40 - 
 

Az ilyen jellegű akciók a szórólapjukban „kihagyhatatlan ajánlat” címszóval 

szerepelnek. Az ilyen akciók esetében célszerű figyelni arra, hogy nem minden termék 

esetében javasolt az alkalmazásuk. Ez annyit jelent, hogy a túlzott árcsökkentésnek 

értékcsökkentő hatása lehet, ami csökkent(het)i a termék színvonalát. Tulajdonképpen a 

presztízstermékek esetében nem célszerű alkalmazni ezt a módszert. 

 

 

4.4.2. Hűségprogramok, törzsvásárlói rendszerek 

 

„A fogyasztói eladásösztönzés során a potenciális vásárlók, fogyasztók 

kiskereskedelmi ösztönzése valósítható meg azáltal, hogy a visszatérő törzsvásárlókat a 

kínált termékek újbóli megvásárlására és további használatára, míg az új fogyasztókat a 

kipróbálásra ösztönözzük.”(Dankó, 2008, 112. o.) 

Egy sikeresen működő vállalat számára a törzsvásárlók, vagyis az elégedett 

fogyasztók jelentik az egyik legfontosabb, legértékesebb fogyasztói csoportot. Azok a 

vásárlók, akik rendelkeznek törzsvásárlói kártyával, általában gyakrabban járnak az adott 

üzletbe, hiszen a kártyájuk révén jóval olcsóbb, kedvezményesebb áron vásárolhatják meg 

az általuk kiválasztott termékeket. A vállalat számára további előny, hogy ezen kártyák 

használatával az is kiderül, hogy milyen mértékben növekszik vagy csökken a 

törzsvásárlók száma. A törzsvásárlói kártyák elsődleges célja a kártyák használóival való 

hosszú távú együttműködés, valamint a folyamatos újravásárlások előidézése. A 

fogyasztók a kártyák használatával fontosnak, értékesnek érezhetik magukat, hiszen a cég 

a hűségükért jutalmazza őket. Általában ezeknek a kártyáknak nincs időbeli korlátjuk, 

tehát bárki-bármikor csatlakozhat a programhoz. 

A Rossmann üzletekben is megtalálható a törzsvásárlói program, mint az eladás 

ösztönző módszerek egyike. A Rossmann Vásárlói Kártyát bármely magyarországi 

Rossmann üzletben minden 16. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes 

személy megigényelheti, az üzletek pénztárainál a kasszákban dolgozóktól tudunk 

segítséget kérni ez ügyben. 

A kártya nem névre szóló, a lényege pedig, hogy a használatával 5% kedvezményt 

adnak minden Rossmann Minőségi Márkatermékre hétfőtől péntekig, amennyiben a 

vásárlás időpontjában nincs más akció meghirdetve. Egyes akciók csak és kizárólag a 

Rossmann törzsvásárlói kártyával vehetők igénybe, ezek fel is vannak tüntetve az adott 

termékek mellett. 
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A Rossmann Vásárlói Kártya mellett szeretném megemlíteni a Rossmanó 

Babakártyát is, amely a Rossmann babaprogramjával, a Rossmanó Babaprogrammal van 

összefüggésben. A program 2012-ben indult, máig nagy népszerűségnek örvend, hiszen 

már a várandósságtól nyújtja kihagyhatatlan kedvezményeit a kismamák számára egészen 

a kisbaba 3 éves koráig. Célja pedig, hogy segítsék a kisbabákat és a szüleiket az első 

időkben. 

Az említett kedvezményeket úgy vehetik igénybe a kismamák és a fiatal anyukák, 

ha a Rossmann üzletekben történő vásárlásaik során magukkal viszik a Rossmanó 

Babakártyát, majd fizetéskor a kasszánál a kedvezményeket automatikusan levonják. Az 

éppen időszakos akciókról a kismamákat és anyukákat hírlevélben értesítik. Az első lépés, 

hogy szükséges regisztrálni a Rossmann hivatalos honlapján, a regisztrációt követően 

pedig a cég megajándékozza őket egy minden babatermékre felhasználható 10%-os 

kedvezménnyel. A program további előnye, hogy a Rossmanó Babakártya mellé a 

törzsvásárlói kártyák kedvezményeit is megkapják a fogyasztók, valamint az akciós 

újságban meghirdetett kedvezményekkel is összevonható. 

 

 

11. kép: Rossmanó Kártya és Rossmann Vásárlói Kártya 

forrás: http://www.rossmann.hu/babaprogram/a-programrol 

 

 

4.4.3. Kuponok, kuponfüzetek 

 

A Rossmann kupon(ok)ról sajnálatos módon nem találtam több információt, 

mintsem annyit, hogy a szelvény felmutatásával 10% kedvezményt kap a vásárló bármely 

magyarországi Rossmann üzletben a vásárlás végösszegéből. Ez a kedvezmény az akciós 

termékekre is ugyanúgy érvényes, illetve egy vásárlásnál egyszerre csak egy szelvény 
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váltható be. Postaládánként 1 reklámújság, illetve 6 db kedvezményre jogosító kupon jár a 

fogyasztóknak. 

A Rossmann-ra nem jellemző gyakran a pontgyűjtős programok alkalmazása. 

Amennyiben mégis elérhető ilyesfajta program, akkor általában hozzákapcsolják a 

kuponfüzetes vásárlási lehetőséget, a kupon pedig a hűségakcióval van egybekötve. 

Általában három hónap áll a rendelkezésre a pontok összegyűjtésére, ami nem egy hosszú 

időtartam. Emiatt sok fogyasztó gondolhatja, hogy ennyi idő alatt nem is lesz lehetősége 

összegyűjteni a szükséges pontszámot, ezért inkább bele sem fog a programba. Egy 

korábbi pontgyűjtős program alkalmával minden elköltött 1.000 Ft után járt egy pont a 

fogyasztónak. Három pont összegyűjtése után kapták meg a kuponfüzetet a fogyasztók, tíz 

összegyűjtött pont pedig 20% kedvezmény beváltására jogosította fel őket. A Rossmann 

kuponfüzete igényes, színvilága egyértelműen harmonizál az üzlet és az akciós magazin, 

szórólapok színvilágával, vagyis a piros, sárga és narancssárga színek dominálnak. 

 

 

12. kép: Rossmann kuponok és kuponfüzet 

forrás: http://www.lovely-nail-art.blogspot.hu/2012/04/micsoda-akcio.html 

 

Fontos megemlíteni, hogy a Rossmann már hosszú évek óta rendszeresen részt vesz 

a Glamour- és JOY-napokban. Mind a Glamour- és mind a JOY-napokat jellemzően a 

tavaszi és az őszi szezonra (általában április-május és október-november hónapokra) 

szokták időzíteni. Annak érdekében, hogy akciósan juthassunk hozzá a termékekhez, 

szükséges megvásárolnunk azt az újságot, magazint, amelyben megtalálhatóak az akciókat 

tartalmazó kuponok, majd a vásárlás végén, a kasszánál szükséges felmutatnunk a 

kedvezményre jogosító kupont. 

Szakdolgozatom írása közben október 11-15. között éppen Glamour-napok voltak 

és természetesen a Rossmann üzletekben felhasználható kuponok is jelen voltak a Glamour 

újságokban. Mint a Rossmann saját akciós újságában is, itt is kétféle ár jellegű promóció 

van jelen. Vannak kuponok, amelyek csak egy bizonyos termékre biztosítják a 

kedvezményt, míg más kuponok egy teljes márka összes termékére adják az akciós árat. 
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13. kép: Glamour-napok a Rossmann-ál 

forrás: http://www.facebook.com/search/top/?q=rossmann%20magyarorsz%C3%A1g 

 

 

4.5. Eladás közbeni szolgáltatások 

 

Az eladás közbeni szolgáltatások: „Célja: Olyan többlet nyújtása, ami miatt a 

vásárló az adott boltban (hálózatban) veszi meg a terméket. Módszerei: A termék ingyenes 

becsomagolása, bevásárlótáskába pakolás, tanácsadás, hitelnyújtás, gyermekmegőrzés, 

ingyenes parkolás, stb. Az eladás közbeni szolgáltatások segítséget nyújtanak a vásárlási 

döntés meghozatalához, vagy magához a vásárláshoz, illetve a zavartalan nézelődéshez, 

böngészéshez, kipróbáláshoz.” (Hajdú, oktatási anyag, 22. dia) 

A fent említett módszerek közül az eladószemélyzet által nyújtott tanácsadás 

jelenik meg elsősorban a Rossmann üzletekben, mint sales promotion módszer. Egy 

drogériában elengedhetetlen, hogy a vásárló bizalommal fordulhasson az eladók felé, az 

eladók pedig szakképzettek és naprakészek legyenek, tehát értsék a dolgukat. Tisztában 

kell lenniük azzal, hogy mit-hol-merre találnak az üzleten belül a vásárlók, ez a 

legalapvetőbb dolog. Ezen kívül, ha egy vevő nem tudja, hogy mire is lenne pontosan 

szüksége, az eladóknak tudniuk kell legalább két olyan terméket felsorolni, amit ajánlani 

tudnak. A Rossmann üzletekben ez tökéletesen megvan, hiszen az eladók tisztában vannak 

azzal, hogy nem szabad használni a „nincs” kifejezést, tehát mindig tudnak valami 

alternatívát ajánlani a fogyasztónak, elsősorban persze a sajátmárkás termékeket szeretik 

ajánlani, pl. Isana, Alterra, stb. 

További eladás közbeni szolgáltatásnak minősül a Rossmann üzletekben, hogy a 

fogyasztók a megvásárolt termékeket teljesen ingyenesen, díjmentesen be tudják 

csomagoltatni. Ez a szolgáltatás főleg a decemberi hónapban lehet előnyös, amikor a nagy 

rohanásban az embereknek nincs idejük és energiájuk arra, hogy az ajándéknak szánt 

termékeket otthon csomagolják be szeretteiknek. 
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4.6. A Rossmann applikáció bemutatása 

 

“Értesüljön legfrissebb akcióinkról és vásároljon bármikor, bárhonnan a 

Rossmann Online Drogéria applikációjával mobilról vagy tabletről. A vásárlás mellett 

üzletkeresőnk segít megtalálni az Önhöz legközelebbi Rossmann üzletet, valamint az 

applikáción belül elérheti a Rossmanó Babaprogram fiókját és a hozzá tartozó tartalmakat 

is.” (http://www.play.google.com/store/apps/details?id=bitnet.hu.rossmann&hl=hu) 

A Rossmann Online Drogéria mobil applikációja 2016 nyarán startolt, ami az egyre 

növekvő mobilos közönség minőségi kiszolgálását hivatott biztosítani. 

Az applikáció legfőbb erénye, hogy megtalálja a hozzánk legközelebb eső üzletet 

illetve, hogy online webáruház működik benne. A Rossmann egyébként azért hozta létre 

ezt az alkalmazást, hogy bármikor-bárhonnan le tudjunk adni rendelésünket, legyen szó 

okostelefonról vagy akár tabletről. Az applikációban beléphetünk a Rossmanó 

Bababprogram fiókunkba is és a hozzá tartozó tartalmakat is megtekinthetjük, valamint a 

legfrissebb Rossmann akciós újság is fel van töltve az alkalmazásba. 

 

 

14-17. kép: A Rossmann applikáció 

forrás: http://www.play.google.com/store/apps/details?id=bitnet.hu.rossmann&hl=hu 

 

Az említett honlapon mindössze 2,9-es az értékelése az applikációnak az 5-ös 

skálán, hiszen rengeteg negatív vásárlói és felhasználói vélemény olvasható róla. Sokan 

elégedetlenkednek, hogy lassú az applikáció, lefagy, nem enged regisztrálni, nehezen tölti 

be az akciós újságot, stb., így ez a jövőben még biztosan fejlesztésre szorul. 
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5. Javaslattétel 

 

Az előzetes alcímekből világosan kiderül, hogy a Rossmann kiváló eladásösztönző 

módszereket, eszközöket használ a sales promotion bizonyos területein, azonban bőven 

akadnak olyan részek is, amelyek további fejlesztésre, esetleg javításra szorulnak. Az 

alábbi alcímekben ezekre a felmerülő hiányosságokra szeretnék részletesen rávilágítani, 

majd a megtett javaslataimmal szeretném a vállalatot segíteni a további sikerek elérése 

érdekében. 

 

 

5.1. Az Alterra termékpalettája 

 

Habár egy termékcsalád palettájának bővítése nem sales promotion eszköz, 

véleményem szerint mégis elengedhetetlen lenne az Alterra számára az Alterra MEN 

termékcsalád megalkotása. 

A dolgozatom korábbi részében részletesen bemutattam az Alterra termékeit és a 

márka palettáját megvizsgálva arra a véleményre jutottam, hogy habár a választék 

szélesnek mondható, mégis vannak hiányosságok, melyeket érdemes lenne a vállalatnak 

pótolnia. Az Alterra termékeivel a cég egyértelműen a nőket próbálja megcélozni, így ők 

az elsődleges célcsoport, valamint azok a fiatal anyukák, akiknek kisbabái(k) vannak. 

Ezzel a célközönséggel egy széles fogyasztói csoportot tud(ott) elérni a vállalat, azonban 

az Alterra MEN megalkotásával a férfiak számára is lehetőséget biztosíthatnának, hogy 

megtalálják a számukra legmegfelelőbb terméket a palettából kiválasztva.  

Napjainkban számos férfi ugyanúgy küzd az érzékeny, irritált, allergiás bőr adta 

problémákkal, ahogyan számos nő, ez pl. az én családomban is rendszeresen előfordul. Az 

Alterra MEN termékei közé tartoznának a férfi kozmetikumok legalapvetőbb termékei: 

tusfürdő, sampon, borotvahab, borotválkozást követő arcszesz, stb. 

Véleményem szerint az Alterra MEN megalkotásával számos férfi fogyasztót 

toborozhatna magának a cég. 
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5.2. Saját reklám és szlogen 

 

A dolgozatom korábbi részeiben már említést tettem arról, hogy a sales promotion 

eszközök alkalmazása előtt a fogyasztót valamilyen úton-módon otthonról kell 

megpróbálnunk becsábítani az üzletünkbe, amelyet egy sikeres reklámkampány 

segítségével tehetnénk meg. A Rossmann reklámok nem konkrét termékcsaládról vagy 

termékekről szólnak, így az Alterra sem rendelkezik saját reklámmal. Ez azért is 

sajnálatos, mert egy saját reklám egy olyan kulcsfontosságú eszköz lenne, amely elsőre 

képet adhatna a márkáról és annak tulajdonságairól, legfontosabb előnyeiről. A jelenlegi 

Rossmann reklámban csak pár másodperc erejéig tűnik fel az Alterra, mint márka, így a 

potenciális fogyasztóknak nincs is lehetőségük arra, hogy bővebb információkat tudjanak 

meg a termékekről. Véleményem szerint rendkívül kifizetődő lenne, ha a cég egy rövid, de 

figyelemfelkeltő reklám keretein belül ismertetné meg a fogyasztókkal a termékcsaládot, 

továbbá a márkára jellemző rövid, de ütős szlogen megalkotásával még nagyobb sikereket 

érhetnének el. A szlogen a következő lehetne: 

 

„A Te natúrkozmetikumod”. 

 

A szlogenből egyértelműen kiderülne a fogyasztók számára, hogy 

natúrkozmetikumról van szó, továbbá a „Te” szó használatával közvetlenséget és bizalmat 

sugározna a vállalat a vásárlók irányába. 

Véleményem szerint a saját reklámmal, illetve szlogennel sokkal több potenciális 

fogyasztót érhetne el a cég, akiken a későbbiekben már az üzleten belül lehetne alkalmazni 

a sales promotion eszközeit. 

 

 

5.3. Az üzlet kialakítása 

 

Szakdolgozatom írása közben több miskolci Rossmann üzletben is járva részletesen 

feltérképeztem az üzletek kialakítását a kirakattól kezdve, a bejáraton át, egészen a 

kasszákig. Véleményem szerint az üzleten belül bizonyos helyeken kiválóan alkalmazza a 

cég a sales promotion különböző eszközeit, azonban vannak olyan területek, ahonnan 

100%-osan hiányoznak ezek a módszerek. 
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Tény, hogy a kirakatokban az éppen akciós termékeket hirdeti az üzlet, azonban itt 

is érdemesebb lenne előtérbe helyezni a cég sajátmárkás termékeit, így pl. az éppen akciós 

Alterra termékeket. 

Az üzletek kis alapterülete miatt a cégnek figyelnie kell arra, hogy a különböző 

eladásösztönző eszközöket igyekezzenek minél helytakarékosabban kihelyezni. Az üzletbe 

lépve sajnálatos módon semmilyen formában nem találkozhatunk az Alterra 

termékcsaláddal, gondolok itt a lopásgátló kapuk hirdetéseire, a bevásárlókosarakban 

elhelyezett papírokra, stb. Véleményem szerint az üzleteknek ezeken a hiányosságokon 

mindenképp érdemes lenne változtatniuk, mindezt úgy megoldva, hogy ne legyen zsúfolt a 

bejárat, ami zavaró lehetne a vásárlók számára. Mivel közelednek az ünnepek, így az 

üzletbe lépve érdemes lenne egy nagyméretű pult kihelyezése, amelyen különböző méretű 

és árú ajándékcsomagok lennének kihelyezve, nyilván az Alterra különböző termékeiből 

összeválogatva, nők és férfiak számára is egyaránt. Ez azért is lenne előnyös, mert egy 

ilyen pult kihelyezésével olyan fogyasztók is betérnének az üzletbe, akik nem feltétlenül a 

Rossmann-ba indultak vásárolni. 

Az Alterra termékek üzleten belül való kihelyezését tekintve azt a javaslatot 

tenném, hogy érdemes lenne magának a termékcsaládnak egy külön üzletrészt kialakítani. 

Az elképzelésem szerint az Alterra termékcsalád pontosan az üzlet középső részén kapna 

helyet, így emelhetné ki a cég a többi kozmetikum közül. Zöld padlómatricák 

használatával pedig további információt nyújthatnánk arról, hogy az üzleten belül merre 

lelhetőek meg az Alterra termékek. Egy-egy zöld színű táblával, rajta az Alterra logóval 

feltüntetve jelezhetnénk a vásárlók számára, hogy mettől-meddig tart a termékek 

kihelyezése az adott sorokon. Ez azért is lenne előnyös, mert a zöld színnel utalhatnánk a 

termékcsalád természetességére, így a fogyasztó már a színek használatából sejthetné, 

hogy natúrkozmetikumról van szó. Bizonyos termékek esetében kiugró polcokat 

alkalmaznánk, amelyeken az adott termék teszter változata lenne elérhető, így lehetőséget 

biztosítanánk a fogyasztónak az adott termék helybéli kipróbálására is. 

A további sorok mellett/végein Alterra display-ek kihelyezését javasolnám. A 

display-ek fából, illetve papírból készülnének, ezzel is hangsúlyozva a termékcsalád 

természetességét. 

A legértékesebb helyen, a pénztárok közelében különböző forgó állványok 

kihelyezését javasolnám, melyeken az Alterra termékek kis, egyszer használatos 

kiszerelésben lennének elérhetők rendkívül olcsó áron. Így biztosíthatnánk a fogyasztók 
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számára a termékcsalád megismerését, illetve a különböző termékek kipróbálási 

lehetőségét. 

 

 

5.4. Termékminták alkalmazása 

 

A dolgozatom korábbi részében kiderült, hogy az Alterra termékcsalád esetében a 

Rossmann termékmintát egyáltalán nem alkalmaz, ingyenes és vásárláshoz kötött 

formában sem. 

Az említett hiányosságot pótolva, a hölgyek által leginkább kedvelt női magazinok 

újságaiba (pl. Nők Lapja, Glamour, stb.) különböző Alterra termékmintákat lehetne 

elhelyezni, így potenciális fogyasztókat tudnánk keresni a termékcsaládnak. Ez a megoldás 

azért is lenne előnyös, mert az emberek egyértelműen hamarabb vásárolnak meg egy olyan 

újságot, magazint, amelyhez ajándék is jár. 

Ezen kívül az üzletek bejárata előtt érdemes lenne teljesen ingyenes Alterra 

termékmintákat osztogatni a járókelőknek. Így olyan embereket is elérnénk, akik 

egyébként nem tértek volna be a Rossmann üzletbe, de a termékminta kipróbálását 

követően máris visszajönnének vásárolni. A termékmintákat előre jól felkészült, 

szakképzett hostess lányok osztogatnák, akik teljeskörű felvilágosítást nyújtanának a 

potenciális fogyasztók számára, a termékcsalád legfőbb előnyeit kihangsúlyozva.  

Továbbá az üzletben olyan fogyasztási cikkekhez, amelyek a leginkább keresettek, 

hozzá lehetne csatolni az Alterra termék(ek) mintáját, ezzel is ösztönözve a fogyasztókat 

arra, hogy legyenek nyitottak az új, innovatív termékekre és próbálják is ki azokat. 

Vásárláshoz kötött formában oly módon lehetne alkalmazni ezt az eladásösztönző 

eszközt, hogy pl. 3.000 Ft fölötti vásárlás esetén a vásárló egy ingyenes Alterra tusfürdő 

termékmintát kapna ajándékba. 

 

 

5.5. Rossmann Törzsvásárlói- és Rossmanó Program 

 

A Rossmann Törzsvásárlói Program-ja kapcsán azt a javaslatot tenném, hogy a 

papír alapú törzsvásárlói kártyákat érdemesebb lenne műanyag alapú plasztikkártyákra 

cserélni. Ezen kívül véleményem szerint jobb lenne, ha a kártyák névre szólóak lennének, 
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így is megerősítve a bizalmat a hűséges vásárlók és a vállalat között. Annak érdekében, 

hogy az Alterra termékcsaládot itt is előtérbe helyezzük, ezekre a termékekre a korábban 

említett 5%-os kedvezmény helyett 10%-os kedvezményt biztosíthatnánk. 

A Rossmanó Program esetében pedig a kisbaba megszületésekor a cég egy 5.000 Ft 

értékű úgynevezett „Alterra baba kezdőcsomag”-gal kedveskedhetne a szülőknek, ezzel 

segítve őket a babavállalás okozta magas költségek támogatásában. Mivel a program a 

kisbaba születésétől kezdve egészen 3 évig tart, így a kisbaba minden születésnapján 

további ajándékcsomaggal lephetné meg a szülőket a cég. 

Ezeknek a javaslatoknak az az előnye, hogy a szülőn keresztül megadatik a 

lehetősége annak, hogy a csemete az évek múlásával ugyanúgy márkahű lesz, mint a 

kedves anyuka. 

 

 

5.6. Alterra „nyereményjáték” 

 

 

A termékcsalád megismertetése érdekében érdemes lenne egy viszonylag a vállalat 

számára költséghatékony nyereményjátékot elindítani. A játékot a cég hivatalos Facebook 

oldalán hirdetnénk meg, hiszen itt rengeteg fogyasztót tudunk elérni.  A játék lényege az 

lenne, hogy a javasolt Alterra szlogent („A Te natúrkozmetikumod”) a pénztárnál 

fizetéskor bemondva minden x. ember egy választott Alterra terméket (pl. tusfürdő, 

sampon, testápoló) kapna ajándékba. 

A játék legfőbb előnye az lenne, hogy az ingyen termék miatt olyan fogyasztókat is 

ösztönöznénk arra, hogy térjenek be az üzletbe, akik egyébként nem (feltétlenül) 

mennének a Rossmann üzletbe vásárolni. 

 

 

5.7. Eladás közbeni szolgáltatások 

 

A Rossmann esetében hiányolom a gyermekek megőrzésére vonatkozó eladás 

közbeni szolgáltatást. Ennek az alkalmazása azért lenne elengedhetetlen, mert a gyermekek 

sírása, hisztije nélküli nyugodt vásárlás minden vevő számára rendkívül fontos. A cégnek 

különböző „gyermeksarkokat” kellene kialakítani az üzleteken belül, ahol a gyerekek 

mesét nézhetnének, játszhatnának, míg a szülő kényelmesen elintézi a bevásárlást. 
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További eladás közbeni szolgáltatás lehetne egy ingyenes állapotfelmérés kérése a 

vásárlók által. A felmérés során a vásárlók megtudhatnák a magasságukat, a pontos 

testsúlyukat, így a testtömeg indexük állapotáról is tudomást szerezhetnének. Ezen kívül 

egy szakember megmérné a vásárlók vérnyomását és pulzusszámát, valamint cukorszint 

felmérési tesztet és készítenének. A megszületett értékek alapján részletes tanácsokat 

tudnának adni az eladók az egészséges életmóddal kapcsolatba, ennek köszönhetően pedig 

előtérbe kerülhetne pl. a Rossmann enerBio termékcsaládja is. 

 

 

5.8. Applikáció fejlesztés 

 

Szakdolgozatom utolsó javaslattételi tárgya a Rossmann applikáció fejlesztésével 

kapcsolatos. Ahogyan korábban is említettem, az interneten számos negatív vélemény és 

komment olvasható az applikációval kapcsolatban, az alábbiakban olvasható egy ezek 

közül: 

„Az alkalmazás a kezdetek óta ilyen. Ha megtekintek egy terméket és kosárba 

tenném, kilép az alkalmazásból. Nyilván nem érdekük a vásárlás… Minden esetre 

borzalmasan idegesítő!” (http://www.itunes.apple.com/hu/app/rossmann/id1121545908?mt=8) 

Az okostelefonok és a letölthető applikációk rendkívüli módon megkönnyítik a 

mindennapjainkat, így elsődleges céljuk az lenne, hogy azonnali információkkal lássanak 

el bennünket. Ez sajnálatos módon a Rossmann applikációra nem igaz, ugyanis a saját 

mobiltelefonomra is letöltöttem és a használata kapcsán én is érzékeltem az alkalmazás 

lassú és döcögős működését, ami rendkívül bosszantó. 

Az elsődleges cél mindenképpen az lenne, ha a cég javítana az applikáció 

gyorsaságán és gördülékenyebbé tenné a működését. 

Annak érdekében, hogy az Alterra termékcsaládot az alkalmazáson belül is előtérbe 

helyezzük, érdemes lenne egy külön oldalt készíteni neki, ahol megtalálhatnánk az adott 

hónapban éppen akciós Alterra termékek listáját. A termékek képeire kattintva további 

információkat tudhatnánk meg róluk, pl. hogy milyen összetevőket tartalmaznak, kiknek 

ajánlják és, hogy milyen előnyökkel jár a használatuk. Az applikáción belül a 

fogyasztóknak lehetőségük lenne értékelni az Alterra termékeket egy 1-től 5-ig terjedő 

skálán, valamint véleményeiket, tapasztalataikat is megoszthatnák egy-egy komment 

hagyásával. 
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Biztos vagyok abban, hogy a cég hamarosan rá fog jönni arra, hogy napjainkban 

egy sikeresen működő applikáció rendkívül fontos az emberek számára, így érdemes lenne 

több figyelmet fordítaniuk a frissítésére és fejlesztésére.  
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6. Összefoglalás 

 

Szakdolgozatomban a Rossmann vállalat által alkalmazott értékesítés-ösztönző 

módszereket mutattam be, valamint azok kulcsfontosságát igyekeztem bizonyítani és 

alátámasztani. 

Szakdolgozatom írása közben világosan kiderült a számomra, hogy a Rossmann 

egy jól felépített és jól működő vállalat, amely kiválóan alkalmaz egyes sales promotion 

eszközöket, figyelembe véve a vállalat egyedi image-ét és a legfontosabbat, a fogyasztói 

igényeket. A Rossmann tudja, hogy annak érdekében, hogy a vállalat gördülékenyen 

működjön, elengedhetetlen a fogyasztók teljes körű ismerete, mivel magukból a 

vásárlókból élnek a hozzá hasonló vállalatok. A fogyasztókat tekintve, szükséges 

(meg)ismerni minden vágyukat és igényüket, hiszen ezeket kielégítve érhetjük el azt, hogy 

hosszú távon is elégedettek legyenek. 

A mai rendkívül kiélezett versenykörülmények között elengedhetetlen, hogy 

minden vállalat áldozzon a sales promotion különböző módszereinek az alkalmazására, 

ugyanis a legtöbb fogyasztó a vásárlás helyén hozza meg a végleges döntést. Sajnálatos 

módon a mai napig jellemző, hogy a vállalatok sajnálnak erre kiadni, így ez az a terület, 

amely a leginkább háttérbe szorul a költségvetésben. Szerencsére a Rossmann időben 

felismerte, hogy (ahogyan Bíró Péter híres könyvének címében is áll) bizony „marketing 

nélkül nem megy”, így ennek tükrében viszonylag nagy hangsúlyt fektet a fogyasztói 

eladásösztönzésre a cég. Ezt mi sem mutatja jobban, mint a dolgozatom során bemutatott 

értékesítés-ösztönzési módszerek alkalmazása a Rossmann egyik sajátmárkás 

termékcsaládjánál, az Alterra-nál. 

Ahogyan a dolgozatom korábbi részében is említettem, a fogyasztói igények egyre 

gyorsabban és folyamatosan változnak. A fennmaradás érdekében a vállalatoknak 

proaktívan kell működniük, a Rossmann proaktivitását pedig mi sem tükrözi jobban, mint a 

sajátmárkás natúrkozmetikum termékcsaládjának, az Alterra-nak a megalkotása. A 

Rossmann-ról elmondható, hogy kiválóan alkalmazkodnak a piaci körülményekhez, hiszen 

a kozmetikumok piacán rendkívül előreláthatóan gondolkoznak, a társadalmi trendeket 

pedig hatékonyan követik. Az Alterra termékcsalád bevezetésével egyértelműen azt 

bizonyította a cég, hogy képes a folyamatos megújulásra. A dolgozatomból az is kiderül, 

hogy egyrészt a termékek összetétele miatt, másrészt a rendkívül kedvező áraik miatt is 

óriási figyelmet kaphatnak ezek a natúrkozmetikumok. 
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A dolgozatomban részletesen kifejtettem, hogy a sales promotion módszerek 

önmagukban kevesek, így az Alterra esetében reklám(ok) alkalmazására is szükség lenne, 

hiszen a 2 eszköz együtt működne a leghatékonyabban. A Rossmann esetében sajnálatos 

módon csak úgynevezett emlékeztető reklámról beszélhetünk, tehát a vállalat jelenlegi 

reklámja nem egy konkrét termékcsaládról/termékről szól, az Alterra is csak pár 

másodperc erejéig jelenik meg benne, mint márka. Ez az eszköz tulajdonképpen annyira 

elegendő, hogy a fogyasztók tudatában legyen és maradjon az üzlet. 

Amennyiben valamilyen úton-módon sikeresen elértük azt, hogy a fogyasztó 

betérjen az üzletünkbe, az üzlet megfelelő módon történő kialakítása a legfontosabb 

szempont, hiszen minden fogyasztó a vásárlás helyén dönt véglegesen.  A miskolci 

Rosmann üzletek alapterülete kicsinek mondható, azonban az oldalfalakra kihelyezett 

tükrök segítségével máris tágasabbnak tűnik a vásárlók számára a szűk tér. Az üzletekbe 

lépve egy tiszta, üde, kellemes környezetben találhatják magukat a vásárlók, ugyanis a cég 

előszeretettel alkalmazza a natúr, letisztult, világos színeket üzleteiben. A fogyasztók 

könnyed, nyugodt, halkabban szóló zene mellett végezhetik el vásárlásaikat, így mindent 

összevetve elmondható, hogy a Rossmann üzletekben a vásárlás kellemes időtöltést jelent. 

A Rossmann előszeretettel él a vásárláshelyi reklámeszközök színes kínálatával, 

melyek segítségével felhívhatják a vásárlók figyelmét az aktuális akciókra. A cég a boltok 

kirakatain az éppen akciós termékeket hirdeti, a bejáratok ajtajain pedig a pontgyűjtős 

akció leírása található meg. A szórólapokban meghirdetett termékeket itt is kiemelt helyen 

helyezik el, még pedig a szokásos helyen, a sorok végén, vagy pedig külön gondolákban. 

Az üzletekben az Alterra márka termékei nem kapnak külön üzletrészt, azonban a 

sajátmárkás termékek kihelyezésére nagyobb figyelmet fordít a cég, ugyanis ezek a 

termékek egyértelműen szemmagasságban vannak kihelyezve. A legértékesebb helyen, a 

kasszák közelében, nem találkoztam sajátmárkás termékekkel. Az üzletek látogatása során 

egyedi display-ekkel is találkoztam, melyek segítségével még inkább megpróbálja felhívni 

a cég a vásárlók figyelmét a sajátmárkás termékekre. 

A Rossmann üzletekben összesen ennyi vásárláshelyi reklámeszközökkel 

találkoztam, így egyértelmű, hogy a Rossmann egyáltalán nem híve az erőszakos 

reklámpolitikának, azonban a cég igyekszik tudatosan felépíteni az értékesítés-ösztönzési 

rendszerét, aminek az eredményességét a folyamatosan növekvő profit is nagyon jól 

tükrözi. 

A Rossmann kiváló eladásösztönző módszereket, eszközöket használ a sales 

promotion bizonyos területein, azonban bőven akadnak olyan részek is, amelyek további 
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fejlesztésre, esetleg javításra szorulnak. Szakdolgozatomban ezekre a felmerülő 

hiányosságokra is rávilágítottam, az ezzel kapcsolatosan megtett javaslataimat pedig az 

alábbiakban fejteném ki röviden. 

Véleményem szerint elengedhetetlen lenne az Alterra számára az Alterra MEN 

termékcsalád megalkotása, termékei közé pedig a férfi kozmetikumok legalapvetőbb 

termékei tartoznának: tusfürdő, sampon, borotvahab, borotválkozást követő arcszesz, stb. 

Ennek megalkotásával számos férfi fogyasztót toborozhatna magának a cég. Kifizetődő 

lenne, ha a cég egy rövid, de figyelemfelkeltő reklám keretein belül ismertetné meg a 

fogyasztókkal az Alterra termékcsaládot, valamint a márkára jellemző rövid, de ütős 

szlogen megalkotása is elengedhetetlen lenne, ez a következő lenne: „A Te 

natúrkozmetikumod”. Az üzleteken belül érdemes lenne a termékcsaládnak egy külön 

üzletrészt kialakítani, a termékek pontosan az üzlet középső részén kapnának helyet, 

valamint padlómatricák, kiugró polcok, egyedi display-ek segítségével hívnánk fel a 

figyelmet a termékcsaládra. Termékminták, illetve különböző nyereményjátékok 

alkalmazásával egyre több és több fogyasztóhoz juttathatnánk el az Alterra termékeket. Az 

eladás közbeni szolgáltatásokat tekintve pedig egy gyermekeknek kialakított játszósarokkal 

és egy ingyenes állapotfelméréssel tovább fokozhatnánk a vásárlók még kellemesebb 

időtöltését az üzletekben. 

Szakdolgozatomban tehát bemutattam a Rossmann-t, valamint sajátmárkás 

termékcsaládját, az Alterra-t. Ezt követően makro- és mikrokörnyezeti analízissel, valamint 

versenytárselemzéssel határoztam meg a vállalat és a termékcsalád jelenlegi betöltött 

pozícióját a kozmetikai piacon. Bemutattam a sales promotion elméleti hátterét, illetve azt, 

hogy ezek közül mely értékesítés-ösztönző eszközöket használ a Rossmann, elsősorban az 

Alterra termékeknél. Dolgozatom végén különböző javaslatokat tettem a Rossmann és az 

Alterra termékcsaládot illetően. 

A piac folyamatosan változik és formálódik, így napról-napra akadnak nehézségek 

és új versenytársak is megjelennek. A Rossmann-ak ezekhez a körülményekhez 

alkalmazkodva kell fejlődnie és megújulnia szinte napi szinten. Szükséges figyelemmel 

követnie az esetleges változásokat és új megoldásokat keresnie rájuk, melyekkel tovább 

építheti vállalatának eddigi sikereit.  

A szakdolgozatom megírása és a Rossmann miskolci üzleteinek látogatása során 

gyűjtött tapasztalataim és ismereteim birtokában biztosan állíthatom, hogy a Rossmann egy 

elhivatott vállalat, ahol folyamatos kemény munka folyik annak érdekében, hogy a lehető 

legmagasabb szinteken szolgálja ki a vásárlókat cég. 
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7. Summary 

 

In my degree thesis I presented the sales promotion methods used by a well-known 

company, called Rossmann, and I also tried to prove the key importance of the usage of 

these methods. 

When I wrote my thesis, it became clear to me that Rossmann is a very well-

established and well-functioning company that excellently uses some sales promotion 

tools, taking into consideration the company's unique image and the most important 

consumer demands. Rossmann knows that it is indispensable for the company to know all 

the consumers’ wishes and needs, because it is the only way to satisfy them in the long 

term. 

Because of today's extremely fierce competitive conditions, it is essential for every 

company to invest in the various methods of sales promotion, as most consumers make 

their final decision at the point of purchase. Unfortunately, nowadays it is typical that 

companies stint to spend money on sales promotion methods and this is the field that gets 

to the bottom of the list when it comes to cost estimate. Fortunately, Rossmann soon 

realized this, so in the light of this, the company places a relatively high emphasis on 

consumer sales promotion. Nothing illustrates this better the sales promotion methods that 

are presented during my degree thesis pointing the Rossmann’s custom brand product, the 

Alterra. 

As I mentioned earlier, consumer demand is changing rapidly. In order to 

“survive”, companies have to act proactively, and Rossmann's proactivity is clearly 

reflected in the creation of Alterra's natural cosmetics products. With the introduction of 

the Alterra product family, it has clearly proved that the company is capable of continuous 

renewal. 

In my dissertation, I explained that sales promotion methods are not enough, so for 

Alterra, commercial(s) would be needed because these two tools can work together the 

most efficient way. For Rossmann, unfortunately, we can only talk about so-called 

reminder commercial(s), because the company's current commercial is not about a concrete 

product family/product. 

The Rosmann shops in Miskolc are small, but with mirrors on sidewalls, the space 

is more spacious for the customers. By entering the shops, customers can find themselves 

in a clean, cool, pleasant environment, as the company uses natural and clean colors in its 
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stores. Consumers can make their purchases on light, quiet music, so all in all, shopping in 

the Rossmann stores means a pleasant time. 

On the stores’ shop windows the company advertises its discount products and 

these products are also placed in a prominent place, at the end of the rows or in separate 

“gondolas”. 

In stores, the Alterra's products do not have a separate place, but the company gives 

greater attention to emphasis its self-branded products, as these products are clearly placed 

at eye level. During visiting Rossmann stores, I also met unique displays that also draw the 

customers' attention to the self-branded products. 

Rossmann uses excellent sales promotion tools in certain areas of sales promotion, 

but there are plenty of parts that need further improvement. In my thesis, I highlighted 

these deficiencies and I also wrote about my suggestions made in this regard. 

In my opinion, it would be indispensable for Alterra to create the Alterra MEN 

product family, it would include the most important products of men's cosmetics: shower 

gel, shampoo, shaving foam, etc. By doing this, the company could win a number of male 

consumers for itself. It would be a good idea for the company to make a TV commercial 

for the Alterra product family, and the creation of a slogan for the brand would be 

indispensable, which would be "Your Natural Cosmetics". Within the shops, it would be 

worthwhile to create a separate segment for the product family, to place the products 

exactly in the middle of the shop. To draw more attention to the product family, it would 

be great to use floor matrices, beetling shelves and unique displays. By using product 

samples or different prize games, we could also win more consumers to use the Alterra’s 

products. In the shops, with for a children's play area and a free health check, we could 

further enhance the customers' pleasant time. 

So in my thesis I presented the Rossmann company and its own branded product 

family, the Alterra. After that, I determined the current position of the company and the 

product family on the cosmetics market using macro- and micro environment analysis and 

competitor analysis. I presented the theoretical background of sales promotion and the 

most common methods of it used by Rossmann, especially for Alterra products. At the end 

of my thesis, I made various suggestions on the Rossmann and Alterra product family. 

Based on my experiences and knowledge collected during the work of my thesis, I 

can assure you that Rossmann is a professional, ambitious and dedicated company, where 

hard work is continuously in process in order to please its customers in the highest possible 

levels. 
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