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Bevezetés 

 

A kozmetika ipar egyre nagyobb térnyerésének és termékkategóriáinak sokszínűségének 

köszönhetően napjainkban már csaknem minden ember használ valamilyen bőrápoló 

készítményt, ránctalanító, bőrregeneráló termékeket, arc-és kézkrémeket, illatszereket. A 

szépségápolással foglalkozó vállalatok elsődleges célcsoportjai a nők, de egyre több 

termékcsalád közül válogathat már az ellenkező nem is.  

Szakdolgozatom a Beiersdorf Kft. marketing-kommunikációját vizsgálja. A kutatási 

probléma, hogy az esernyőmárka kevésbé ismert a fogyasztók szemében, nem tudják, 

milyen almárkái vannak a Beiersdorfnak, annak ellenére, hogy a legtöbb almárkája 

piacvezető. Továbbá probléma, hogy az almárkák között is vannak kevésbé ismertek, 

melyekben nem alakult ki erős márkalojalitás. A vállalat fő profilja a NIVEA, a NIVEA 

MEN, a Labello, az Eucerin, a Hansaplast valamint az Atrix márkák forgalmazása, de a 

Florena arc-és testápolók, valamint a 8X4 dezodorok is a cégcsoport kiemelt brand-jei 

közé tartoznak. A cég állandó célkitűzése a márkaismertség növelése, a termékek iránti 

szeretet és elköteleződés megtartása és fokozása. 

Dolgozatomban a Beiersdorf vállalatot – mint esernyőmárkát – a marketingkommunikáció 

oldaláról vizsgálom, ismertetem az egyes márkák jelenlegi megjelenési platformjait és 

kiegészítem a marketing-kommunikációs stratégiát saját ötleteimmel. Kutatási kérdéseim 

arra irányulnak, milyen tényezőkkel lehet építeni az egyes márkák hírnevét és a vásárlók 

hűségét elnyerni.  A felmérés után olyan tervekkel bővítem a meglévő portfóliót, 

amelyekkel a márkaismertség- (mint Beiersdorf esernyőmárka) és márkalojalitás 

növelésére teszek javaslatokat. A dolgozat elkészítéséhez fókuszcsoportos 

megkérdezéseket készítek, melyek a fogyasztók kozmetikai termékek iránti véleményére, 

valamint a Beiersdorf márkáinak ismertségére, azok elégedettség-vizsgálatára és 

marketing-kommunikációjának felmérésére irányulnak. Az interjút azon hipotéziseimre 

építem fel, hogy kedvelt kozmetikum vásárlása során az ár meghatározó, egy konkurens 

termék árleszállítása esetén azt választhatják a vásárlók. Másik feltevésem például, hogy 

elfogy a boltok piacairól kedvenc termékük. Ez esetben azt vizsgálom, mennyire fontos 

számukra az adott márka terméke. Vásárolna-e egy konkurens terméket, vagy kivárják, 

míg újra elérhető lesz kedvenc kozmetikumuk. Egy harmadik állítás szerint pedig a 

reklámhatást vizsgálom. Egy rövid és egy hosszabb TV-reklám végignézése után kialakult-

e a vásárlási kedv, mely reklámelemekkel voltak elégedettek és melyek váltottak ki 
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nemtetszést a nézőkben. A munkám elvégzéséhez a vállalat magyarországi kereskedelmi 

vezetője – Molnár József - is hozzájárul. A kommunikációs mix tervezése során 

figyelembe veszem a vállalati kommunikációnál alkalmazható ATL, BTL és TTL 

eszközöket egyaránt és ötletekkel egészítem ki a jelenlegi marketing tevékenységet például 

egy mobil-applikáció létrehozásának javaslatával. Mivel a vállalat által képviselt márkák 

már bizalmat alakítottak ki a fogyasztókban, fontosnak tartom a folyamatos innovációt a 

márkaidentitás megtartása és növelése érdekében is. Ennek érdekében reális, 

megvalósítható megoldásokat keresek a marketing-kommunikációs mix összeállításához. 

Olyan innovatív terveket készítek, melyek hozzájárulhatnak a márkák és termékeik hírnév- 

növeléséhez valamint a vevői elégedettség további fokozásához.  

Végezetül összefoglalom a munkám eredményét. Úgy gondolom, egy már bevezetett 

márkákat körülölelő vállalat számára is pozitív jövőképet sugall a hatékony marketing-

kommunikáció fenntartása, hiszen tovább gyarapíthatja a márkahűek számát és 

biztosíthatja a piaci vonzerő egyensúlyi szinten tartását.  
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I. A Beiersdorf vállalat bemutatása és márkáinak áttekintése
1
 

 

A Beiersdorf AG (Aktiengesellschaft) egy 1882-ben alapult, hamburgi központú 

kozmetikai termékeket forgalmazó vállalat, melynek többségi tulajdona a kávékat gyártó 

Tchibo cégé. A vállalatot Paul Carl Beiersdorf gyógyszerész hozta létre, magyarországi 

leányvállalatát pedig Gerhard J. Hierath az 1991-es évben alapította meg budapesti 

székhellyel, melynek ügyvezető igazgatója is ő volt 2011-ig. A Beiersdorf Kft. nemzetközi 

sikereit az innovatív és domináns márkáinak köszönheti a leginkább. A cég alapvető 

értékeinek, a törődést, az egyszerűséget, a bátorságot és a bizalmat tartja, amelyek a 

vállalati kultúrát határozzák meg. 

 

 

1.1. ábra: A Beiersdorf vállalat alapvető értékei 

 

Nem véletlenül választották első és az egyik legfontosabb vállalati értéküknek a törődést, 

hiszen a cég mind a munkatársaival, mind a fogyasztókkal mind pedig az emberekkel is 

felelős gondolkodást tanúsít. Példa erre a NIVEA célkitűzései (és egyben társadalmi 

felelősségvállalása is), melyeket a 2020-as esztendőre tűztek ki. Termékeikre vonatkozó 

céljuk a 2011-es évhez képest, hogy eladásaik 50%-át olyan termékekből érjék el, amelyek 

jelentősen kisebb ökológiai lábnyomot hagynak maguk után. Továbbá egy millió család 

életén szeretnének segíteni - a 2013-as évet alapul véve. 2025-re pedig termékenként 70%-

kal szeretnék csökkenteni a szén-dioxid kibocsátásukat a 2014-es évhez viszonyítva.
2
 

Második értékük az egyszerűség, ami a gyors, de mégis tudatos döntéshozatalukban 

mutatkozik meg. 

                                                           
1
 https://www.beiersdorf.hu/rolunk/profilunk/attekintes  

2
 https://www.beiersdorf.com/sustainability/our-commitment/commitments-2020 

https://www.beiersdorf.hu/rolunk/profilunk/attekintes
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A bátorság, mint harmadik vállalati érték azt jelképezi, hogy merész terveket tűznek ki 

célul, viszont képesek és hajlandóak a változásra, amelyre mindig egy új lehetőségként 

tekintenek. 

Végül a bizalom, mint kulcsfontosságú érték az őszinteséget, a megbízhatóságot és a 

tisztességet szimbolizálja a vállalati kultúrában. 

Mivel az elsődleges és állandó cél, a termékek iránti elköteleződés növelése – melyet az 

innováció fokozásával és a teljesítményük folyamatos javításával kíván elérni a cég – a 

víziójukat is ennek tükrében határozták meg. Ennek értelmében az első helyen lévő vállalat 

kíván lenni a releváns piacokon és termékkategóriákban, a forgalmazott márkák 

fogyasztókban való tudatosításával, valamint a piaci dominancia fenntartásával. A 

folyamat véghezviteléhez az úgynevezett „Blue Agenda” stratégiát követik. Ez egy 2012-

ben meghatározott keretrendszer, amelyet a cég egyfajta iránytűként használ a kitűzött 

célok eléréséhez. A stratégiai program tartalmi elemei képezik azon célok összességét, 

amelyek összhangban állnak a vállalat általános értékeivel valamint a vállalati 

erőforrásokkal és azok oly módú kihasználásával, amelyek további piaci sikereket 

eredményezhetnek. Az első blokkban a kozmetikaiparban, azon belül is a bőrápolás 

területén a piacvezető pozíció megtartása a cél. Továbbra is fontos, hogy bevezetett és erős 

márkákkal foglalkozzanak, folyamatos innovációs fejlesztéseket és világszerte megjelenő 

hirdetéseket dolgozzanak ki. A sikertényezők közé sorolható továbbá a rugalmas és gyors 

munkavégzés, valamint a hatékonyság maximalizálása is. Végül az értékek szerepe kerül 

előtérbe a program során - a csapatszellem, a tehetség, a vállalati kultúra és az egyediség. 

A Beiersdorf vállalat jelenleg piacvezető márkái a NIVEA és NIVEA MEN, a Labello, az 

Atrix, a Hansaplast, valamint a csak gyógyszertárakban kapható Eucerin. 

 

I.1. Márkatörténet 

NIVEA: 

A Nivea krémek létrejötte Dr. Oscar Troplowitz hivatásos gyógyszerész kigondolása 

alapján jöttek létre. Troplowitz, tervének a megvalósítását a hamburgi vállalat 

megvásárlásával kezdte, majd 1911-ben Dr. Paul Gerson Unna dermatológussal és Dr. 

Isaac Lifschütz vegyésszel összefogva, kifejlesztettek egy a piacon egyedülálló jellemzővel 

rendelkező bőrápolási krémet. A termékek jellegzetessége az összetevőikben rejlik. A 

világon először a Nivea krémeket sikerült úgy megalkotni, hogy a vizet és az olajat 

egyetlen stabil emulzióban kössék meg, majd ezt dúsították hidratáló lipidekkel, olajokkal 

és az illatanyagokkal. A márkanevet viselő „Nivea” szó a latin „nix, nivis” szavakból ered, 
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melyek jelentése hó. Ehhez igazodik a krémek hófehér színe is, mely a kezdetek óta 

változatlan maradt. Az évek során csomagolásbeli változtatásokat hajtottak végre. A ma 

ismert kék tégelyt 1925-ben vezették be, amely rendkívüli sikert hozott, hiszen doboza 

mára könnyen felismerhető a boltok polcain anélkül is, hogy látnánk a logót. 
3
 

 

 

1.2. ábra: A Nivea tégelyek evolúciója 

Az 1930-as években a borotválkozó krémekkel, samponokkal és a bőrápoló olajokkal 

bővült a termékcsalád. A Nivea egyre elismertebb márkává nőtte ki magát, amit részben az 

Elly Heuss-Knapp-féle reklámoknak köszönhetett a vállalat. Elly volt az a hölgy, aki 

felismerte a kék és a fehér márkaszínek használatának sikerességét és beépítette azokat a 

reklámfilmekbe. A termékskálát további bővítések követték. Megjelentek a napolajak, a 

napozó spray-k, a testápoló tejek, a NIVEA FOR MEN termékek – új célcsoportot, a 

férfiakat megcélozva. Ezeket követően a Nivea Vital, ami az első olyan termékcsalád volt, 

amely az 50 év feletti nőket célozta meg. Ennek sikerét látva a kutatócsoport létrehozta a 

Nivea Visage Q10 termékeket, amik a legkeresettebb ránctalanító krémek lettek. Ma több 

mint 500 termék tartozik a Nivea márkacsalád alá, amelyek világszintű hírnévnek 

örvendenek.
4
 

 

Labello: 

A Labello ajakápoló stiftek márkaneve a latin „labium” (ajkak) és „bellus” (gyönyörű) 

szavakból tevődik össze, ami a megalkotásának a célját is lefedi: Gyönyörű ajkakat 

varázsolni az emberek arcára. Az ajakápoló balzsamok 1909-ben jelentek meg 

Németországban, Svájcban és az Osztrák-Magyar-Monarchia piacán. Az 1930-as évekre 

már több mint 30 országban váltak elérhetővé világszerte. 1922-ben vezették be először a 

                                                           
3
 http://www.marketing-miskolc.hu/documents/nivea.pdf 

4
 https://www.nivea.hu/our-company/company-overview-page#user=1 
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színes ajakbalzsamot, mely eleinte piros színben tört be a piacra. 1953-ban az addigi 

alumínium-csomagolást, műanyag elforgatható stiftekre cserélték, modernebb megjelenést 

adva a termékeknek. 1958-ban a Labello is új célcsoportot vett fel a potenciális vásárlói 

körébe, mely során férfiaknak gyártott ajakápolókkal bővítették termékkínálatukat. A 

klasszikus kék színű Labello 1973-ban került bevezetésre, amelyeket ma is láthatunk az 

üzletek polcain. Ezt további termékmegjelenések követték a sorban. Létrehozták a Labello 

Med ajakbalzsamot érzékeny bőrre és a napvédő faktort tartalmazó Labello Sun 

termékeket. A termékskála folyamatos bővítésével újabb és újabb rétegeket céloztak meg. 

Megalkottak balzsamokat sportolók számára, a hideg, téli időben való időtöltést 

kedvelőknek, 1999-ben pedig több mint 17 féle gyümölcs ízesítésű Labellot fejlesztettek 

ki, melyeket a hölgyek a termékek különböző színvilága miatt hamar megkedveltek. 2011-

ben különlegességnek számító két-színű, vitaminokat tartalmazó ajakbalzsamokat vezettek 

be, rá két évre pedig a Labello Lip Butter számított újdonságnak, ami intenzív és hosszan 

tartó ápolást biztosított a vásárlói számára.  

 

 

1.3. ábra: A Labello termékcsalád változatossága 

 

Atrix: 

1955-ben Oscar Troplowitz fejlesztett ki egy glicerint tartalmazó kézkrémet. Ez volt a 

márka legelső készítménye.5 Az Atrix kizárólag kézkrémek gyártására specializálódott. A 

kézkrémek olaj-víz emulziók, melyek hatóanyagai az aloe vera, a kamilla, a B5 vitamin, 

az  avokádó olaj és az urea. Az aloe vera név alá körülbelül 200-300 különböző növény 

tartozik, de csak egynek van bizonyítottan pozitív hatása az elmére és a testre. Ez pedig az 

Aloe Barbadensis Miller, ami az Atrix termékek egyik legfontosabb összetevője. Az aloe 

vera levelében található gélt csak akkor használják fel, ha azt kézi úton távolították el a 

levelekből. A másik fontos összetevő a kamilla (Chamommilla Recutita), amit akkor 

                                                           
5
 http://kremmania.hu/markak/atrix 
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használnak fel, ha tavasszal délidőben aratják le őket, hiszen ekkor több illóolajat 

tartalmaz a viráguk. A következő összetevő a panthenol, amit B5 vitaminként 

ismerhetünk. A panthenol a bőrrel érintkezve a sejtekben B5 vitaminná alakul át, ami a 

bőr legmélyebb rétegeiben is megköti a nedvességet, így a száraz bőrűeknek is kedvelt 

hatást ér el. Az avokádó olaj továbbá A- és E-vitamint tartalmaz, valamint hidratáló hatást 

kölcsönöz a bőrnek. Az urea pedig egy szerves vegyület, ami hidratáló hatásával megvédi 

a bőrt a kiszáradástól és hamar felszívódik. 6 

 

1.4. ábra: Az Atrix termékek logója 

 

Hansaplast:
7
 

A Hansaplast nagy utat tett meg az 1882-ben kifejlesztett Beiersdorf ragtapasz óta, 

amikor Paul C. Beiersdorf bejelentette az első ragtapasz szabadalmat. A Hansaplast 

„testvér-márkája” az Elastoplast (az Egyedült Királyságban és a Nemzetközösségben) 

és a Curitas (Argentínában és Mexikóban jellemző). A vállalat 1901-ben dobta piacra a 

nagy sikerű cink-oxid ragtapaszát a Leukoplastot, ezt követtően pedig 1902-ben a 

Hansaplastot, ami forradalmasította a sebgyógyítást. A Hansaplast volt az első 

ragtapasz, ami azzal a tulajdonsággal rendelkezett, hogy gézlapokat tartalmazott, amely 

lehetővé tette a nyílt sebekre történő használatát is. A márka 2014-ben bevezette a 

Hansaplast Aqua Protect termékeit, azzal a céllal, hogy vízálló tulajdonságának 

köszönhetően zuhanyzás, fürdés és úszás közben is 100%-ig száraz maradjon a 

leragasztott seb. A termékcsalád hatékony megoldásokat kínál lehorzsolt térdekre, láb 

problémákra, hát fájdalmakra és sok egyéb apró sérülésre.  

 

                                                           
6
 http://www.atrix-cream.com/com/atrix/active_ingredients.24.html 

7
 http://www.hansaplast.hu/a-hansaplastrol 
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1.5. ábra: A Hansaplast termékcsalád 

Eucerin:
8
 

1900-ban egy fiatal kémikus Isaac Lifschütz kifejlesztette az Euceritet, ami akkoriban 

forradalmi változásokhoz vezetett a gyógyászatban. Ez a görög szóból eredő, „szép viasz” 

jelentésű emulgeálószer ugyanis lehetővé tette az első stabil víz az olajban emulziók 

létrehozását. Ezek a termékek megoldást nyújtanak a száraz bőrre, a bőrproblémákra, a 

napallergia ellen való védekezésben, a pigmentációs bőrhibákra, a ránctalanításra, sőt 

még a fejbőr és a hajproblémákra is. 1950-ben kutatások eredményeként először került 

reflektorfénybe a bőr savasságának problémája, amelyre az Eucerin pH5 krémek 

nyújtanak megoldást. A gyártási folyamatok a legújabb dermatológiai szabványok 

figyelembe vételével történnek, amelynek eredményeit - a mindenféle bőrtípusra 

kifejlesztett termékeket a bőrgyógyászok és a gyógyszerészek is bizalommal ajánlják.  

 

 

1.6. ábra: Az Eucerin termékek változatossága 

 

  

                                                           
8
 https://www.eucerin.hu/az-eucerin-markarol/markatortenet 
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II. Amit a marketing-kommunikációról tudni kell 

 

II.1. A marketing-kommunikációhoz kapcsolódó fogalmak 

meghatározása 

A marketing kommunikáció részletesebb elemzése, típusainak feltárása és a 

kommunikációs mix bemutatása előtt bevezetésként leírom a témát érintő alapfogalmakat. 

 

Marketing: Szűkebb értelemben: olyan tevékenység, amely a vevők és felhasználók 

érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, 

megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és 

befolyásolja a vásárlókat.  

Tágabb értelemben: a vállalat egészére kiterjedő – a vevőkkel való azonosulást 

hangsúlyozó – filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felsővezetés 

feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing 

szempontok domináljanak. 

Kiterjesztett értelemben: Minden értékkel bíró jószág (termék, szolgáltatás, eszme, ötlet, 

érzés stb.) cseréje. Az üzleti szférán túl kiterjed az olyan nyereségorientált területekre is, 

mint pl. az oktatás, kultúra, vallás, politika. (Bauer-Berács-Kenesi, 2009) 

 

Marketingkommunikáció: „Olyan tervezett cselekvéssorozat, mely a vállalat marketing-

rendszerébe illeszkedik, célja egy termék (ill. szolgáltatás) – márka -, vállalat (ill. 

intézmény) megismertetése, népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének felkeltése, vásárlásra 

ösztönzése, illetve érdeklődésének megtartása kommunikáció segítségével.” (Fazekas-

Harsányi, 2011) A marketingkommunikáció túlnyomó részt szimbolikus kódokat küld a 

befogadói közönség felé, ami azt jelenti, hogy csak egy szűkebb réteg – egy-egy konkrét 

célcsoport - számára hordoz egyértelmű jelentést. Minél differenciáltabb egy társadalom 

felépítése, annál nagyobb az eltérés az egyes rétegek, szegmensek által értelmezett 

szimbolikus kódok között. Ezért fontos, hogy a targetálás során, kellő figyelmet fordítsunk 

a jelrendszerek értelmezésére, az egyes csoportok nézőpontjának vizsgálatával. A 

(potenciális) vásárló fejével történő gondolkodás például nem csak igényfelmérés esetén, 

de egy kampánytervezés, vagy marketinkommunikációs-mix terv készítése során is 

hasznunkra válhat. A Beiersdorf vállalat marketingkommunikációját elemezve, ez a 
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módszer is szükséges volt, ahhoz, hogy reális ötleteket tudjak papírra vetni és 

megvalósítható tervezetet állítsak össze. 

 

II.2. A hagyományos kommunikáció és a marketingkommunikáció 

jellemzése, tipológiája, alkalmazási területei 

A hagyományos kommunikáció az úgynevezett AIDA modell alapján épül föl. Ez egy 

angol mozaikszó, amelynek szintjei lépcsőzetesen mutatják be a vásárlási folyamat 

különböző fázisait, melyek a következők: 

1. Attention – Figyelem felkeltése: ami a Beiersdorf esetében történhet például a 

készítmények összetevőinek bőrünkre gyakorolt jótékony hatásainak 

hangsúlyozásával. 

2. Interest – Érdeklődés kiváltása: például egy hangzatos márkanév (Labello), 

fülbemászó szlogen, vagy elégedettségünket elnyerő reklámok. 

3. Desire – Vágykeltés: Olyan terméktulajdonság hangsúlyozása, ami azt az érzést 

keltheti a fogyasztókban, hogy szükségünk van arra a kozmetikumra. Például ha azt 

látjuk egy NIVEA reklámban, ahogy az anyuka bekeni naptejjel vagy bőrápoló 

krémmel a gyermekét, a nőkben (főleg a kismamákban) érzelmi asszociációkat kelt 

és megragadja figyelmüket. 

4. Action – Cselekvésre ösztönzés: Olyan ajánlat (például kupon) kínálása, ami 

vásárlásra ösztönöz.  

 

 

1.7.ábra: Vásárlásra ösztönző NIVEA MEN kupon 

 

A modell egyes lépéseiben eltérő magatartási formákat kell alkalmazni. A figyelem 

felkeltése szakasz a kognitív magatartásra épül, tehát gondolkodáson alapuló képesség 
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szükséges hozzá. Az érdeklődés fenntartása során már érzelmi – affektív magatartást kell 

alkalmaznunk. A következő lépcső a vágykeltés a potenciális fogyasztókban, amihez 

szintén az affektív magatartás szükséges. Ezt követően a cselekvésre ösztönzés történik, 

amikor konatív (felhívó, megszólító) magatartást kell mutatnunk.  

A marketingkommunikáció szót kiejtve, sokan a reklámra asszociálhatnak. Ez részben igaz 

is, viszont ez a témakör egy sokkal szélesebb halmazt ölel át. Az alapköve a - Philip Kotler 

4P modelljeként ismert - marketing mix. Az a tény, mely szerint a 

marketingkommunikáció a marketing része, már közelebb is visz minket ahhoz, hogy 

tisztában legyünk milyen területeket foglal magába ez a fogalom, de a pontosabb 

bemutatás és értelmezés érdekében vizsgáljuk meg Kotler megközelítését. A marketing 

mix termékek esetében a 4P, szolgáltatások esetében pedig a +3P-vel kiegészülő modellt 

tartalmazza. Ez azért fontos a vállalatok számára, mert a modellt alkalmazva elérhetik a 

célkitűzéseiket a megfelelő termékjellemzők (pl. minőség, csomagolás, design) 

összeállításával és koordinálásával, a megfelelő árkialakítással és értékesítési csatornákon 

való megjelenéssel, valamint a megfelelő marketingeszközök használatával. A marketing 

mix elemei tehát a következőket tartalmazzák a termékek esetében: 

1. Product: Termékpolitika 

2. Price: Árpolitika 

3. Place: Értékesítéspolitika 

4. Promotion: Marketing-kommunikációs politika 

A modell szolgáltatások kínálása esetén 7P-re egészül ki:  

5. People - Emberek 

6. Process – Folyamat  

7. Physical evidence – Tárgyi eszközök. 

A marketing mixből láthatjuk tehát, hogy a negyedik „P” tartalmazza a magyarul 

marketingkommunikációnak fordított területet.  

A negyedik „P” alkalmazása során különböző reklámhordozókat, médiumokat vehetünk 

segítségül reklámkampányokhoz, márkaépítéshez vagy vásárlásra ösztönzésre. 

Sokan a média kifejezést használják, ami a médium többes számát jelöli. A média mindent 

magába foglal, ami üzenetet továbbít a nyilvánosság számára, amivel bekapcsolja az 

egyént a társadalomba. Megnehezítheti a fogalom értelmezését, hogy létezik a magyar 

nyelvben médiák megnevezés is, ami több médiumkategóriát jelöl, vagy esetenként a 

médiumok egészét. A jobb érthetőség érdekében tisztázzuk az alapvető fogalmakat: 
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Reklámhordozó: „Az a csatorna, mely továbbítja üzenetünket, azaz megjelenik rajta a 

reklámeszköz, azt hordozza.” (Fazekas-Harsányi, 2005) Például a TV, amiben 15-45 mp-es 

reklám spot-okat indíthatunk. 

Eszköz: „Az üzenet, tehát a mondanivaló kódolt, tárgyiasított, az adott csatornán való 

továbbítására alkalmassá tett megfogalmazása.” (Fazekas-Harsányi, 2005) Az előző példát 

tovább vezetve, a reklám szöveges része: termékjellemzőkre, esetleg árakra is kitérve. Az 

üzenet a „Mit?” kérdésre ad választ, pontosabban, hogy akarunk közölni a nézőkkel, mivel 

szeretnénk tájékoztatni őket, milyen információkat kívánunk tudatni a befogadókban. 

A médium tehát: „olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül 

létezik, de amelyet igénybe vehetünk saját információink közlésére, továbbítására.” 

(Fazekas-Harsányi, 2005)  

A médiumokat az érzékszervi hatások alapján három csoportra bonthatjuk. Beszélhetünk 

vizuális (szemre, látványra ható) médiumokról, ilyen például a sajtó vagy a szabadtéri 

hirdetések. A csoport második típusa az auditív (hallás utáni) médium, erre példa a rádió. 

Végül pedig ezek együttes megnevezése az audiovizuális médiumok – a televízió, a mozi, 

az internet. A Beiersdorf, márkáinak marketingkommunikációja során az audiovizuális 

platformokat helyezi előtérbe. Az egyes márkák reklámjaival számos online portálon vagy 

televíziós reklámblokkokban is találkozhatunk, de a vizuális médium alkalmazását is 

észrevehetjük a boltokban, kuponakciókban, plakátokon, citylight-okon.  

 

Reklámtorta összehasonlítása 2015-2016    1. táblázat 

Reklámtorta 2015 / 2016 Reklámtorta 2015 Reklámtorta 2016 

Sajtó 22,4 % 20,1% 

Internet 37,5% 40,9 % 

DM 20,3 % 19,8% 

Outdoor 10,5 % 10,2% 

Ambient 1,9% 1,7% 

Rádió 6,3% 5,9% 

Mozi 1,1% 1,5% 

Összesen 142,7 MRD Ft 160,06 MRD Ft 

Forrás: Magyar Reklámszövetség, Saját szerkesztés 

 

Ahogy a fenti táblázat is mutatja az Interneten és a moziban történő hirdetés egyre nagyobb 

szeletet vesz ki a reklámtortából. Rohanó világunkban egyre kevesebb időt szentelünk a 
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nyomtatott sajtó olvasására és rádiót is már többé-kevésbé autózás, főzés és egyéb olyan 

tevékenységek végzése során hallgatunk, mely időszakot a háttérrádiózás jellemez. 

Figyelmünket megragadja egy-egy hír (autózás közben például a közlekedési hírek), de a 

reklámokra már kevésbé koncentrálunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem hasznos ezekben a 

médiumokban hirdetni, hiszen valóban nagy tömegeket lehet elérni velük, de 

kikerülhetetlen a meddőszórás valószínűsége. Amennyiben nem érdekli a hallgatókat egy 

adott reklám, átkapcsolnak egy másik frekvenciára, így ők nem kapják meg a hirdetés 

üzenetét. Továbbá a moziban és Interneten történő reklámozás audiovizualitása miatt is az 

egyik leghasznosabb hirdetési felület. Míg a tévénézés során szintén átkapcsolhatunk egy 

másik csatornára a reklámidő alatt, ezt a moziban nem tehetjük meg. Az Internet pedig 

napjainkra olyannyira elterjedt, hogy része a mindennapjainknak, használata pedig 

elengedhetetlen már a legtöbb munkahelyen is. Számos funkciója mellett az információ 

közlés egyik legideálisabb eszköze. A Google kereső-optimalizása, a Youtube hirdetési 

kampányai, a közösségi oldalak mind-mind kiváló lehetőséget biztosítanak egy 

vállalat/termék köztudatba vitelére, bemutatására vagy a vásárlók számára történő 

emlékeztetésére. Mindezek mellett a re-marketing ereje is kitűnő példa az online 

kampányok hatékonyságára. Amennyiben rákattintunk egy érdeklődési körünknek 

megfelelő hirdetésre (mára már egyre kevésbé, de azért még sokszor mindig meglepő 

módon) a közösségi oldalakat használva újra találkozhatunk az adott cég honlapjának 

hirdetésével, esetleg több vállalat termékkínálatának népszerűsítésével is. Ezzel viszont 

könnyen vásárolhat az internetező inkább egy konkurens cégcsoport kínálatából, ahhoz a 

termékhez képest, aminek a honlapját korábban böngészte. Napjainkban tehát a 

legnagyobb elérést az Interneten történő hirdetések garantálják. Költségkeret kalkulálása 

során pedig az online kampányok esetében a SEO (keresőmotor) beállításakor, vagy a 

fizetett hirdetések alkalmazásakor felmerülő kiadásokra kell számítani. 

Ahhoz, hogy bemutassam a Beiersdorf vállalat marketingkommunikációs felületeit, először 

kifejtem a kommunikációs – mix elemeit, melyek a következők: reklám, személyes eladás 

(Personal Selling), vásárlásösztönzés (Sales Promotion), közönségkapcsolatok (Public 

Relations), az imázs és a vállalati arculat (Corporate Identity), a direkt marketing (DM), 

valamint egyéb piacbefolyásoló eszközök. Az eszközök úgynevezett vonal feletti (ATL – 

Above The Line), vonal alatti (BTL – Below The Line) és vonalon átívelő (TTL – Through 

The Line) csoportokra kategorizálhatók. A vonal szerinti bontás a tömegkommunikáció és 

a tömegmédiumok használatának anyagi hátterére utal. Elnevezésük költségorientált 
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megközelítésből jött létre: a papírra húzott vonal fölé a nagyobb költséget viselő eszközök 

kerültek, míg a kevesebb költséggel járók pedig a vonal alá.  

 

II.3. ATL eszközök jellemzése, csoportosítása 

Az ATL – azaz a vonal feletti kommunikáció, az a csoport, amiről sokan a hagyományos 

„reklám” témakörére gondolnak, mivel klasszikus médiumokban találkozhatunk velük a 

mindennapok folyamán. Az ATL eszközök közös jellegzetessége, hogy hirdetőfelületeket 

kell vásárolni a tulajdonosuktól illetve, hogy mérhetőek és nyomon követhetőek a 

reklámköltések. Előnye, hogy láthatóvá válik a versenytársak marketingkommunikációs 

tevékenysége, azonban a konkurencia is betekintést kap ezek által a vállalatunk 

reklámozási folyamataiba. Az Above The Line médiumok azon fizetett reklámozási 

lehetőségeket foglalják magukba, mint például a nyomtatott- és elektronikus sajtó, a 

szabad- és zárttéri reklámok, a rádió, a televízió és a mozi. 

 

Szabadtéri eszközök: 

 plakátok 

 festett táblák 

 világító berendezések (city-lightok) 

 utcabútorok (padok, korlátok, zászlók, molinók) 

 járműreklámok 

 légi reklámok (hőlégballon, repülővel vontatott transzparensek) 

 

 

2.1. ábra: NIVEA - City light reklám és gerillamarketing kanapén történő alkalmazása 

 

Rádió: 

A rádió olyan auditív médium, ami a kereskedelmi és a közszolgálati adók csoportját 

képezi.  
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Televízió, mozi: 

A médiumok közül a legkomplexebb élményt ezek a audiovizuális reklámhordozók 

biztosítják a befogadó számára kép, mozgás és hangeffektek segítségével, ami 

figyelemfelkeltő funkciót ruház ezen a médiumokon keresztül történő hirdetésekre. A 

televízióban (kereskedelmi és közszolgálati csatornákon) és a mozikban (multiplex, 

hagyományos – kommersz és művészmozikban) történő hirdetés széles közegeket ér el és 

kedvező befogadói szituációt eredményez, viszont a tv esetében jelentős a háttér-

televíziózás veszélye valamint nagy költségráfordítást igényel a hirdetés ezeknél a 

médiumoknál.  

Szemléltetésképp az alábbi linkre kattintva megnézhető néhány NIVEA reklám.  

 

II.4. BTL eszközök jellemzése, csoportosítása 

Below-the-line módszer: „Olyan marketing-kommunikációs tevékenységek, melyek nem 

tartoznak az above the line által lefedett klasszikus médiahirdetések körébe.” (Fazekas-

Harsányi, 2005) 

A BTL azon marketingkommunikációs eszközöket a versenytársak már csak nehezen 

tudják mérni és követni, mert a hirdető sokkal inkább birtokolja az adott csatornát, mint az 

ATL-ek esetében. Használatuk egyre gyakoribb, mivel a vonal feletti eszközök együttes 

alkalmazásával a vállalatok kielégíthetik a mai (modern) kor igényeit és odafigyelhetnek 

költséghatékonyságukra is. Előfordulhat, hogy egy adott BTL nem valósítható meg ATL 

eszköz(ök) használata nélkül.  

 

A vonal alatti eszközök a következők: 

a) Direkt marketing: „egy olyan – bárhol alkalmazható – interaktív módszer a 

marketing területén, mely egy vagy több reklámeszközt felhasználva olyan hatást ér 

el, ahol a választások és/vagy vásárlások száma mérhető.” (Fazekas-Harsányi, 

2005, 169.o.) 

A direkt marketing több módszerei lehetnek a: telefonmarketing, az SMS-ek, (régebben 

voltak gyakoribbak a telefax és a teletextben elhelyezett hirdetések), postaládában 

elhelyezett door-to-door anyagok, szórólapok vagy például direct mail (DM-levél) vagy e-

mailek formájában küldött termékbemutatók. 

https://www.ispot.tv/brands/dCE/nivea
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2.2. ábra: Nivea szórólap 

 

b) Vásárlásösztönzés (SP – Sales Promotion): „olyan marketing-kommunikációs 

eszközök összessége, melyek célja általában az azonnali eladásnövelő hatás azáltal, 

hogy időlegesen kiegészítő előnyt biztosítanak a fogyasztóknak.” (Fazekas-

Harsányi, 2005, 183.o.)  

Az SP tervezésekor lép életbe a korábban említett push vagy pull stratégia alkalmazása, 

mert erre kell felépíteni az alkalmazható sales promotion eszközöket. A vásárlásösztönzés 

irányulhat a fogyasztók felé, így beszélhetünk fogyasztókat ösztönző módszerekről – 

úgymint ár jellegű promóciókról (például kuponok), kiegészítő előnyt biztosító 

promóciókról (például termékminta), nyerésre alapozott promóciókról, hűségakciókról és 

kereskedelmi módszerekről (például házhoz szállítás). (Fazekas-Harsányi, 2005)  

 

 

2.3. ábra: Labello termékminta 

 

Az SP másik típusa a kereskedők ösztönzésére irányul. Az őket ösztönző módszerek a 

tájékozódást segítők (például árubemutatók), közvetlen anyagi ösztönzők (például 

beszerzési kedvezmények) és egyéb ösztönzők – mint a reklámanyagok, ajándékok.  
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2.4. ábra: NIVEA kupon és katalógusbeli kedvezmények, nyereményjátékok 

 

c) Vásárláshelyi reklám (POP eszközök): „a vásárlás helyéhez kapcsolódó, 

figyelemfelkeltő, tájékoztató, közvetlen eladást segítő (generáló) eszközök 

gyűjtőneve.” (Fazekas-Harsányi, 2005, 199.o.) Az eladótérben vagy a kirakatban 

elhelyezett POS (Point of Sale) és POP (Point of Purchase) eszközök célja a 

fogyasztók figyelmének felkeltése, a tájékoztatás, a meggyőzés és az emlékeztetés.  

Az üzletekben vannak kiemelt jelentőségű helyek, ahová a terméket elhelyezve 

növelhető az értékesítés. Ilyen helyek például a vitrinek, a szemmagasságban 

elhelyezett termékek, a polcsorok végei és a pénztár. Vásárláshelyi reklám például a 

bolti bemutatók, amelyek során a potenciális vásárlók megismerkedhetnek a termékkel, 

kipróbálhatják azt. A POP – eszközök pedig lehetnek displayek, attrapok, polccsíkok, 

wobblerek, padlómatricák, bevásárlókocsi reklámok, teszterek. Az optimális 

termékelhelyezést, a POP-anyagok kihelyezését és az értékesítés helyén a Sales 

Promotion akciókat a merchandiser végzi, aki munkája során így együttműködik a 

kiskereskedőkkel és a vállalati üzletkötőkkel. (Fazekas-Harsányi, 2005) 

 

2.5. ábra: Labello, Nivea és Hansaplast displayek 
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d) Rendezvényszervezés és eseménymarketing:  

Rendezvényszervezés: „szervezett, közösség keretén belül megtartott (esetenként 

szórakoztató jellegű) összejövetel.” (Fazekas-Harsányi, 2005, 211.o.) Ilyen rendezvények 

lehetnek például vállalati, partnereknek vagy fogyasztók számára szervezett rendezvények, 

sajtórendezvények, konferenciák, vásárok, kiállítások.  

Eseménymarketing: „alatt olyan rendezvények szervezését, lebonyolítását értjük, mleyek 

célja a márka / vállalat összekapcsolása egy egyedi, kellemes és szórakoztató élménnyel.” 

(Fazekas-Harsányi, 2005, 217.o.) 

 

2.6.  ábra: NIVEA Fitness Tour 

e) Vásárok, kiállítások:  

Kiállítás: „az elért eredményeket kívánja bemutatni egy-egy meghatározott területen.”  

Vásár: „időszakos rendezvény azonos helyszínen, melynek célja az árucsere előmozdítása. 

A vásár mindig kollektív rendezvény, amelynek célja lehet a termelő, kereskedő és a 

fogyasztó kapcsolatainak elősegítése, információcseréjük előmozdítása, a konkrét 

üzletkötések segítése.” (Fazekas-Harsányi, 2005, 219.o.) 

 

 

2.7. ábra: Nivea - Kozmetikai tanácsadás, ajándék és termékminták átadása a pécsi Árkád 

bevásárlóközpontban 
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f) Támogatás, Szponzorálás:  

Támogatás: „valamilyen független aktivitás anyagi vagy más formában történő 

segítése, amely nem függ szorosan össze a támogató vállalat kereskedelmi céljaival, 

nem célja a haszonszerzés.” (Fazekas-Harsányi, 2005, 233.o.) 

A Beiersdorf dolgozói minden évben gyűjtést szerveznek azon gyerekeknek, akiknek a 

valódi családi háttér nem adatott meg. Az anyagi támogatás mellett, cipőket, ruhákat, 

játékokat, karácsonyfát is biztosítanak a gyermekek számára, illetve már a fogyasztókat 

is bevonták a programba oly módon, hogy minden eladott Nivea termék után 1Ft-ot az 

SOS Gyermekfalunak utalnak. 
9
 

Szponzorálás: „pénzben vagy más formában eszközölt befektetés valamely 

tevékenységbe, amiért cserébe az invesztáló fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg 

kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut.” (Fazekas-Harsányi, 2005, 234.o) 

Erre példa, hogy a Nivea Men szponzori szerződést kötött a Real Madrid csapatával, 

miszerint a játékosok egy része helyet kap a márka reklámjaiban. 
10

 

g) Személyes eladás: „olyan marketingkommunikációs eszköz, melynek során az 

eladó és a vevő közvetlen, interaktív módon kommunikál” (Fazekas-Harsányi, 

2005, 241.o) 

Erre legjobb példa a Beiersdorf márkái közül az Eucerin értékesítése, hiszen csak 

gyógyszertárakban kapható, így rendkívüli jelentőséggel bír az eladószemélyzet jelenléte. 

 

 

2.8. ábra: A gyógyszertárakban kapható Eucerin termékcsalád 

 

h) PR – Public Relations: „Olyan vezetési eljárás (menedzsment funkció), tervszerű és 

folyamatos tevékenység (kommunikáció), melynek célja, hogy a szervezet és 

                                                           
9
 http://www.sos.hu/aktualis/sos-hirek/nivea-az-sos-gyermekekert 

10
 http://elelmiszer.hu/cikk/a_nivea_men_a_real_madrid_szponzora 
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munkatársai, közönsége, környezete, ill. közvéleménye között megértést, bizalmat 

építsen ki és tartson fenn.” (Fazekas-Harsányi, 2005, 247.o) 

A PR-t többféle szempontból is csoportosíthatjuk. Beszélhetünk belső és külső PR-ról, 

aminek a feladata a pozitív image kialakítása a vállalatról a közvéleménnyel, kormányzati, 

pénzügyi, szakmai, nemzetközi és sajtókapcsolatokkal. Kategorizálhatjuk Marketing PR 

csoportra, ami a fogyasztók meggyőzése céljából alakult ki, illetve Corporate PR-ra, ami a 

belső kommunikációt lát el és a vállalatirányítási munka része.  

A PR feladatkörébe tartozik a válságkommunikáció is, aminek megfelelő koordinálása 

nélkülözhetetlen egy nemzetközi vállalat esetében. Erős befolyásoló hatást gyakorol a 

közönségre egy olyan hír vagy cikk megjelenése, ami rossz fényben tünteti fel a vállalatot 

vagy valamely termékét. Erre példaként azt lehet megjegyezni, amikor 2011-ben az 

amerikai Federal Trade Commission 900.000$ bírságot szabott ki a Nivea gyártójának, 

miután nem tudta igazolni azt az állítást, hogy a krémek fogyasztó hatással bírnak. 
11

 Egy 

márkát felépíteni nehéz, de lerombolni egyszerű. Ezért elengedhetetlen egy olyan 

válságkommunikációs stáb megléte, akik egy esetleges álhír vagy a hírnév csökkentését 

előidézhető vélemények megjelenése esetén segítenek megtartani a márka által felépített 

goodwillt. A megfelelő reakció, valamint a tudatosabb marketingkommunikáció segíthet 

ilyen esetekben. 

 

i) Nyomtatványok: „gyűjtőfogalma alatt a nyomdai úton (nyomtatással) papírra 

(esetenként papírhoz hasonló anyagra) előállított kommunikációs eszközöket 

értjük.” (Fazekas-Harsányi, 2005, 270.o.) 

A kifejezetten marketingkommunikációs célú nyomtatvány például a plakát, egy naptár, 

vagy egy üdvözlőkártya. 

 

2.9. .ábra: Labello plakátok 

                                                           
11

 https://www.vg.hu/vallalatok/ipar/nem-fogyaszt-a-nivea-krem-352395/ 
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Habár az ATL-BTL kommunikációs eszközök egymást kiegészítve, együtt alkalmazva érik 

el a kívánt hatást a vállalkozások számára, megkülönböztetünk egy harmadik vonalat is, az 

úgynevezett „through-the-line” - vonalon átívelő részt. Ez azért alakult ki, mert 

napjainkban a vonal alatti és vonal feletti eszközök nem fedik le az összes kommunikációs 

platformot és útvonalat. Kiváló példa erre az Internet, ami a két vonal közé helyezhető el. 

Tömegkommunikációs eszköz és a reklámtortában is szerepel – mérhető, a konkurencia 

által is megfigyelhető csatorna - amik szerint az above the line csoportba sorolható. 

Használata viszont a közösségi médiában is előfordul, illetve az elektronikus DM 

kampányokban, blogokon, vlogokon keresztül történő kommunikációban, amik pedig a 

below the line kategóriába tartoznak. Ily módon kapcsolódik össze a két sáv, melyek 

alkalmazása segítheti a fogyasztók tájékoztatását, meggyőzését és emlékeztetését a 

vállalatról és annak termékeiről.  

 

 

II.5. TTL eszközök alkalmazása: 

A Through The Line-eszközök a Beiersdorf vállalat esetében is egyre szélesebb körben 

alkalmazott marketing-kommunikációs platformok. A digitalizációnak és a modern 

technika fejlődésének köszönhetően az Interneten történő megjelenések egyre nagyobb 

szerepet kapnak a vállalatok – sokkal inkább a multinacionális cégek – világában. 

Napjainkban még egy új brand esetében is elengedhetetlen az online jelenlét a tudatosítás 

és a megismertetés céljából, de egy piacvezető márka pozíciójának megtartásában is 

releváns hatást kelt a befogadókban, (potenciális vagy meglévő vásárlókban) például egy 

folyamatosan frissített weboldal, egy Google keresőoptimalizálás, vagy a közösségi média 

felületeinek alkalmazása.  

A Beiersdorf vállalat TTL eszközei: 

- Weboldal: 54 nyelvre lefordított Beiersdorf-honlap és brand-web a Nivea, Labello, 

Eucerin és Hansaplast márkákhoz. 

- Közösségi média: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 

- Youtube-csatorna: BeiersdorfChannel, niveamagyarorszag 

- Google AdWords: csak cégnévre és annak piacvezető márkaneveire van beállítva. 
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II.6. A kommunikációs mix összeállítását befolyásoló tényezők 

 

A kommunikációs eszközök alkalmazásakor eltérő hatékonyság mérhető a fogyasztói 

illetve a termelői piacokon, ezért fontos a piac típusa. Előbbi esetében racionális és 

emocionális érveket kell alkalmazni – ahogy a Beiersdorf is teszi reklámkampányaiban-, 

utóbbinál pedig a gazdálkodó szervek meggyőzése, vásárlásösztönző módszerek 

bevezetésével. 

A mix összeállításakor továbbá figyelembe kell venni, hogy a vállalat „toló” vagy „húzó” 

stratégiát alkalmaz. Előbbinél a termelő/gyártó személyes eladással vagy 

vásárlásösztönzéssel a közvetítőket sarkallja áruvételre, hogy forgalmazzák a termékeiket. 

A pull stratégia során pedig (melyet a Beiersdorf vállalat alkalmaz)  a termelő/gyártó 

promóciókkal, reklámozással készteti vásárlásra a vevőket, hogy keressék a termékeket a 

közvetítőknél. A pontosabb értelmezés érdekében az alábbi ábra mutatja be a push és a pull 

egyes fázisait:  

 

Push stratégia: 

 

 

 

Pull stratégia: 

 

 

 

 

 

2.10. ábra: Push és pull stratégia ábrázolása, Saját szerkesztés 

Emellett a kommunikációs eszközök megválasztása eltérő az egyes termék-

életciklusokban, ezért más kommunikációra van szükség a termék-életgörbe bevezetés, 

növekedés, érettség és hanyatlás szakaszában. A Beiersdorf márkái - legfőképp a NIVEA - 

már egy jól bevezetett brandek a piacon, amelyek az érettség szakaszában vannak. Itt 

emlékeztető reklámokra van szükség, ami például lehet egy korábbi (tájékoztatás céljából 

készített) reklám rövidített változata. Ez kevesebb költséggel jár, már csak például egy 

rövidebb reklámspot-idő megvételére gondolva. A folyamatos megújulás azonban nem 

elhanyagolható terület, ami viszont kevésbé gazdaságos folyamat. A márkanevek alatt 

Gyártó Közvetítő Vevő 

Gyártó Közvetítő Vevő 
Kereslet Kereslet 

Marketing tevékenység 

Marketing 

tevékenység 
Kereslet 
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megjelenő új termékek a bevezetés szakaszába kerülnek. Ilyenkor erős reklámkampányra 

van szükség. A költséges eljárás során olyan hirdetéseket kell alkalmazni, ami 

összefoglalja az újdonság (fogyasztó számára) legfontosabb jellemzőit olyan 

terjedelemben, ami épp optimális ahhoz, hogy végigolvassák/nézzék és felkeltse az 

érdeklődésüket. 

Mindezek összefüggnek a következő releváns szemponttal, amit a kommunikációs mix 

tervezése során figyelembe kell venni.  A vásárlói készenlét szintén meghatározó aspektus, 

mert fontos, hogy kampányunk üzenetét a célközönségünk kapja meg. Ezért nem mindegy, 

hogy tájékoztatunk, meggyőzünk, vagy emlékeztetünk a hirdetésünkkel. Amennyiben már 

vásároltak termékünkből, olyan kampányt kell létrehozni, ami újravásárlásra ösztönzi a 

korábbi vevőket, nem olyat, ami már esetleg unalmas lehet számukra, mert már ismerik a 

termék legfontosabb jellemzőit. Például ha már valaki vásárolt egy Labello ajakvajat, az ő 

számára már nem újdonság, ha egy hirdetésben az ajak szárazságának elkerülésére hívják 

fel a figyelmet. Ehelyett az ajakvajak összegző kínálatát bemutatva, például egy másik 

„ízű”/színű termék már érdekes lehet a számára, arra építkezve, hogy a korábban használt 

is bevált, így ugyanannak a márkának, ugyanazon termékéből egy (számára) újjal is 

megismerkedik.  

A marketing kommunikációs kampány tervezése is szintekre bontható, ami egy újabb 

modellre az úgynevezett – „kotleri-8” lépésre bontható. A fázisokat Philip Kotler és Kevin 

Lane Keller dolgozta ki 2012-es évjáratú ’Marketingmenedzsment’ című könyvükben.  

A hatékony kommunikáció nyolc lépése tehát: 

1. A célközönség meghatározása: a KIT/KIKET? kérdésekre ad választ, kiket 

szeretnénk kommunikációnkkal megcélozni, ki a célcsoport, kik a potenciális 

fogyasztók? 

2. A célok meghatározása: Eldönteni, hogy MIÉRT, milyen célból kifolyólag indítunk 

kampányt; tájékoztatás, meggyőzés vagy emlékeztetés-e a célunk és ennek fejében 

alakítani ki a kommunikációs stratégiát. 

3. A kommunikáció megtervezése: meghatározni, MIT szeretnénk üzenni a 

célcsoportnak, mit tartalmazzon az üzenetünk.  

4. A kommunikációs csatornák kiválasztása: Kiválasztani, hogy HOL szeretnénk 

elérni a megcélzott réteget, személyes vagy személytelen csatornán keresztül? 

5. A költségvetés meghatározása: Meghatározni, hogy MENNYIT kívánunk költeni a 

kampány során. 
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6. Döntés a médiamix összetételéről, eszközkombináció: MIVEL érjük el a 

leghatékonyabban a célcsoportot? Ebben a szakaszban történik az ATL, a BTL 

valamint a TTL eszközök kombinálása, koordinálása 

Dolgozatom legfőképp ezt a pontot vizsgálja a Beiersdorf vállalat piacvezető márkáinak 

esetében. 

7. Az eredmények mérése, realizálás: HOGYAN valósítjuk meg a tervet és milyen 

módokon mérhetjük az eredményességet; például fogyasztói felmérések készítése, 

affinitás-index számolása 

8. Az integrált marketingkommunikáció irányítása, ellenőrzés: A kommunikációs 

eszközökre egészként tekinteni, és úgy összehangolni azokat, hogy a lehető legtöbb 

eszközzel a megfelelő helyen és időben érjük el a fogyasztókat. 

 

A nyolcadik lépést az alábbi definícióval értelmezhetjük: 

„Az integrált marketing koncepció a marketingkommunikáció olyan új megközelítése, mely 

nem csupán az egyes részelemekre koncentrál, hanem az „egészet” tartja szem előtt, azaz 

az elaprózott kommunikációs aktivitást, erőfeszítéseket törekszik egyesíteni, azaz a 

kommunikációs eszközök harmonizálása, integrálása átfogó kommunikációs mixbe, mind 

stilisztikai, mind tartalmi, mind időbeli értelemben egyaránt azzal a céllal, hogy 

érvényesüljenek a szinergia hatások, érvényesüljön a racionalitás és a kompatibilitás 

követelményének való megfelelés.” [Piskóti 1998. p.105.] 

 

Dolgozatomat ezen irányelvek alapján készítem el és olyan kommunikációs mixet állítok 

össze, mely megfelel az integráltság idő-, tartalom-, és eszközbeli kritériumainak. Először 

egy általános összefoglalót írok a javaslataimból, melyeket prioritás szerint rendezek sorba 

az egyes javaslatok költségoldalát alapul véve. 

A marketing-kommunikációs kampánytervezéskor továbbá öt alapelvnek, az úgynevezett 

5M-nek kell teljesülnie: 

a) Mission – Marketing célok és marketing stratégia meghatározása: felmérni a 

kozmetikai cikkek piacát, majd a Beiersdorf vállalat márkáira kitérve 

marketingtevékenység, márkaismertség és márkalojalitás vizsgálata 

b) Money – Költségvetés kalkuláció készítése: költségorientáltság szerinti priortása a 

vizsgálat eredményéből és saját javaslatokból összeállított marketing-

kommunikációs tervezetnek 
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c) Message – Hatékony üzenet megfogalmazása: a legfontosabb célok a 

márkaismertség és márkalojalitás növelése, a javaslataim üzenetét is ennek fejében 

fogalmazom meg. 

d) Media – Médiumok, eszközök kiválasztása: ATL, BTL és TTL szerinti 

kategorizálás 

e) Measurement – Mérés, kutatás: Affinitás-index, mely a kampány hatékonyságát 

vizsgálja egy adott célcsoport, teljes lakossághoz viszonyított arányában egy adott 

médium esetében. Amennyiben az eredmény nagyobb, mint egy, a médium jól 

célozza a közönséget. 
12

 

  

                                                           
12

 http://mediapedia.hu/affinitas-index 
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III. Márkázás, brand-építés, márkaerősség növelés 

Első sorban tisztázzuk a márkázás fogalomkörébe tartozó fontosabb definíciókat, illetve 

hogy milyen tényezőkkel növelhető a márkalojalitás a fogyasztókban.  

 

III.1. Bevezetés a branding világába 

Márka: „Kívülről nézve a márka nagyon egyszerű. Úgy tűnik, nem áll másból, mint egy 

nem túlságosan bonyolult, gyakran túlzó igényt megfogalmazó mondatból vagy szlogenből, 

egy színből vagy megkülönböztető formájú logóból, ami szinte már idegesítően és 

megszállottan jelen van mindenhol, és mintegy véletlenül odatapad minden látható helyre. 

A valóságban azonban (…) a márka nem is olyan egyszerű jelenség. Az igazság az, hogy 

nagyon is összetett.” (Papp-Váry Á. 2013., 18.o.) 

Az Amerikai Marketing Szövetség megközelítése szerint: „a márka egy név, kifejezés, jel, 

szimbólum, dizájn vagy ezek kombinációja, amelynek célja, hogy egy eladó vagy eladói 

csoport termékét vagy szolgáltatását azonosítsa, és megkülönböztesse a 

versenytársakétól.” (Kotler-Keller 2012, 282.o.) 

Összességében tehát két fontos funkciót tölt be a márka, azonosításra szolgál és 

megkülönböztet a versenytársaktól. „Amit az üzleti iskolák többsége is tanít, az hogy meg 

kell nézni, mit csinálnak a versenytársak és azt kell jobban (…), addig a márkázás lényege 

épp a megkülönböztetés.” (Papp-Váry Árpád, 2013, 303.o.) 

A márkázás „termékek és szolgáltatások alapítása egy márka erejével. Összességében a 

termékek közötti megkülönböztetésen alapul. A kereskedőknek meg kell tanítani a 

fogyasztók számára, hogy „ki” a termék – azáltal, hogy az azonosíthatóság érdekében 

nevet és más márka elemeket adnak neki.” (Kotler-Keller, 2012, 243.o.)  Ez az a folyamat, 

mely során kialakítunk egy brandet, amit olyan tulajdonságokkal ruházunk fel, ami 

létrehoz egy képet a fogyasztóban. Ezt a képet felidézve felismerheti a kínált termékeket, 

esetleg újra is vásárolhat belőlük, például a NIVEA kék szín, kék tégelyes kiszerelése. 

A Beiersdorf vállalat több márkát is képvisel, beleértve a piacvezető a NIVEA-t, a 

Labellot, az Eucerint, a Hansaplastot és az Atrixot is. A gyártó cég neve alatt forgalmazott 

márkákat együttes néven esernyőmárkának nevezzük. Ahogy Geoffry Randall fogalmazott, 

„egy esernyőmárka, ahogyan a neve is sugallja, védelmet nyújt számos almárkának.” 

(Geoffry, 2000, 23.o)  
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III.2. A márka előnyei, tulajdonságai, szerepe 

Az egyes márkák iránt kialakulhat kötődés is a vásárlókban. Ha már egyszer bevált egy 

termék, nagyobb bizalommal fordulnak az adott márka egy új termékéhez is korábbi, 

elégedett tapasztalataikból kiindulva. Ezt a kötődést is több tényező idézi elő, amelyek 

újravásárlást, törzsvásárlók „kialakulását” eredményezik. „A márka iránti érzelmi kötődés 

hatással van a márka iránti elköteleződés kialakulására, amely eredményeként megvalósul 

a márkahűség.”
13

 Ezek az úgynevezett márkaelőnyök segítik hozzá a célközönséget a 

vásárlásra.   

Rohanó világunkban sokszor csak átfutunk az üzleten és a kosárba dobjuk a bevásárló 

listánkon lévő termékeket. Mivel számos konkurens és helyettesítő termék létezhet egy 

adott árucikkből a gyors vásárlások alkalmával többnyire azt választjuk, amelyik a 

„legerősebb” márkának számít az adott termékkategóriában. Aminek a nevét a legtöbbször 

hallottuk, amit a legmegbízhatóbbnak gondolunk, amit már mások is ajánlottak számunkra. 

A márka tehát azáltal, hogy értéket teremt, bizalmat épít a vásárló és a termékek között. A 

megbízható minőség érzését kelti a fogyasztók számára és hírnevet növel a gyártók 

oldalán. Olyan hozzáadott értéket képviselnek, ami márkahűség kialakulásához vezetheti a 

fogyasztókat, egy frappáns megnevezés, egy fülbemászó szlogen, egy izgalmas színvilág, 

egy jól megszervezett kommunikációs struktúra, pozitív vélemények, a kívánt minőséghez 

való hozzáférés mind-mind elérhetik az adott brand dominanciáját a piacon. 

Összességében tehát marketing fogások segítségével a fogyasztók azok, akiktől függ a 

márka sorsa. Amennyiben elégedettek vele vásárolni fogják a termékeket és elindul a 

pozitív szájreklám, amire ma már egyre több felület és portál ad lehetőséget. Azzal, hogy a 

vásárlókban kialakul a márkatudatosság a cégek is jól járnak, hiszen akár magasabb áron is 

értékesíthetik a termékeket a márkahű fogyasztók nem térnek át más – a megszokottnál 

kevésbé jó hírnevű - termékek vásárlására.  

 

III.3. Kulcsfontosságú tényezők a márkaépítés során 

A kor előrehaladtával egyre több feltételnek kell eleget tenni egy sikeres márka 

felépítéséhez. A brand-építés a stratégiai márka menedzsment folyamatán alapul, amit 

Kotler és Keller – Marketingmenedzsment című könyvükben négy lépésben fogalmaztak 

meg: 

 

                                                           
13

 Thomson, M.-MacInnis, D.-Park, W. (2005): The ties that bind: Measuring the strength of consumer’s 

amotional attachment to brands. Journal of Consumer Psychology, 15 (1), 77-91. 
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1. Azonosítani és létrehozni a márka-pozícionálást 

2. Tervezni és végrehajtani a márka-marketinget 

3. Mérni és értelmezni a márka jelenlétet, eredményességet 

4. Növelni és fenntartani a márkaértéket 

A márkaértéket, vagyis a termékhez hozzáadott értékeket Aaker modellje szemlélteti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Aaker márkaérték modellje 

Forrás: Bauer-Kolos, 2016., 77.o. 

 

„A marketingkommunikáció és a márka kapcsolódásának egy másik értelmezése szerint 

minden, amit a márka tesz, tekinthető kommunikációnak, és fordítva: minden 

marketingkommunikáció üzen a márkáról.”
14

Ezért fontos felmérni a piaci igényeket, kinek 

mi kelti fel a figyelmét külső-belső terméktulajdonságokat illetően egyaránt.  

A vállalkozásnak és a márkának tehát közös feladata, hogy a stratégiai kommunikációs 

programok segítségével kapcsolatot tartson fenn a piac szereplőivel. Erre az integrált 

márkakommunikáció a legalkalmasabb eszköz, ami szoros összefüggésben áll az integrált 

marketingkommunikációval. A két irány azon összefüggésben leli kapcsolódási pontját, 

hogy tulajdonképpen minden, amit a márka jelent, sugall és képvisel, az a vállalat 

kommunikációját tükrözi.  (Horváth-Bauer, 2013) 

                                                           
14

 Nádasi K. (2013): Márkakommunikáció: In: D. Horváth-A.Bauer (szerk.): Marketingkommunikácó: 

Stratégia, új média, részvétel (135-163). Budapest: Akadémiai Kiadó. 
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Az erős márka felépítését meghatározó tényezőket a márkarezonancia-piramis 

szemléltetésével ismerhetjük meg.  

 

Márkaépítés fokozatai Márkaépítés stratégiai céljai 

 

 Kapcsolat Márkahűség 

 

 

 Fogyasztói reakciók Pozitív reakciók 

 

 

 

Márka jelentése Márkaimázs 

 

 

 Márkaismertség 

Márkaidentitás 

 

3.2. ábra: Márkarezonancia-piramis, Forrás: Kapferer (1997) alapján 

Mindennek az alapja a márkaismertség, amit a márkakommunikációval tudunk azonosítani 

a vevőkben. A prominencia a márka felidézést jelenti a különböző helyzetekben. A 

második szakaszban a fogyasztók különféle képzeteket, racionális érveket társítanak a 

márkához, majd ezt követően már érzelmi kötődés is kapcsolódik hozzájuk. A piramis 

csúcsa a fogyasztó és a márka között létrejövő egyik legerősebb kapcsolatot a rezonanciát 

– mint hűségkapcsolati erősséget jelöli. A márkahű fogyasztók egyfajta közösséget 

alkotnak így, hiszen több ember egyetlen márkának tulajdonít jelentőséget. (Horváth-

Bauer, 2013) 

A márkaépítés során hat alapvető elem alapkövét kell letennünk ahhoz, hogy márkánk 

sikerre törjön. A márkának emlékezetesnek, jelentőségteljesnek, szeretetre méltónak, 

átruházhatónak, alkalmazkodónak és védelmezőnek kell lennie. (Kotler - Keller, 2012) 

Összességében olyan márkát kell létrehozni, amely könnyen megjegyezhető, hihető 

elemeket tartalmaz. A jól megválasztott márkanevek, az akár humoros vagy alliterációs, 

esetleg elénekelt ritmusos szlogenek, a könnyen megjegyezhető logók növelhetik a 

márkatudatosságot. Ahhoz hogy egy adott termékkategória köré domináns márkát 

építsünk, egy olyan történetet írhatunk köré, amivel emocionális hatást érhetünk el a 

rezonancia 

Megítélés Érzelmek 

Teljesítmény Imázs 

Prominencia - Márkaismertség 
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célközönségünk szívében. A Nivea például sokszor a családra – mint központi és 

emocionális témára - építi fel reklámjait. Az erős „anya-márka” felépítésével továbbá 

olyan előnyökhöz is jut a vállalat, amivel a márkabővítéseket is szívesen fogadja a 

célközönség. Azzal, hogy az esernyőmárka bizalmat alakított ki a fogyasztókban elérte, 

hogy akár egy új márka bevezetésekor is bizalommal fordulnának a termékeikhez az 

emberek. A márkák növekedése azonban ettől is függ, hogy már bevezetett vagy egy új 

termékről van-e szó. A piaci penetráció során a vállalat a meglévő termékeit kínálja a 

piacon. Ilyenkor az egy főre jutó vásárlás növelése a cél például termékskála bővítéssel. 

Termékfejlesztési stratégia alatt egy meglévő márka alá új termék létrehozását, vagy egy 

teljesen új márka bevezetését is érthetjük. Előbbi esetében a márka már kialakíthatott 

egyfajta bizalmat a fogyasztókban, így nagyobb eséllyel lesz az új termék is kedvelt 

számukra. Eltérő stratégiát kell alkalmazni a piacfejlesztés során is, ahol akár egy új 

szegmens is megcélozhatunk termékeinkkel, vagy nemzetközi piacra léphetünk a 

meglévőkkel. A diverzifikációs stratégia során pedig egy a vállalat számára új piacon 

történő új termékkínálatról beszélünk, mellyel akár új üzletágat is létrehozhatunk. (Bauer-

Kolos, 2016. 130-133.o.) 

A Beiersdorf vállalat esetében, ahogyan már korábban is említettem egy már meglévő piac, 

létező márkái már átléptek a termék-életgörbe bevezetés és egyes márkák a növekedés 

szakaszán is. Ennek fejében innovatív megoldást jelenthet a cégcsoport számára például 

egy-egy új termék, esetleg egy új márka bevezetése is, amennyiben egy fogyasztói 

magatartás elemzés, vagy piackutatás is bizonyítja ennek szükségességét.  
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IV. A kutatás módja 

 

Kutatásom során fókuszcsoportos interjúkat készítettem, ami a kvalitatív kutatásoknak egy 

olyan típusa, mely során egyszerre több interjúalany körében történik felmérés egy adott 

témáról. Azért ezt a módot választottam, mert ezáltal különböző demográfiai csoportokba 

tartozók körében végezhettem egy vizsgálatot, ahol egy interaktív beszélgetés keretében 

ismerhettem meg a válaszadók véleményét. Az interjú alatt moderátorként kérdéseket 

tettem fel a kozmetikai cikkek piacára vonatkozóan, mely során egy általános fogyasztói 

magatartást mértem. Arra voltam kíváncsi kit, milyen tényezők befolyásolnak egy-egy 

kozmetikum vásárlása folyamán. Milyen jelentőséggel bír az ár az egyes régiókban, 

melyeket egy vidéki (miskolci) és egy fővárosi csoportban vizsgáltam.  Továbbá érdekelt, 

ki mit gondol az általuk használt kozmetikumok ár-érték arányáról, mi teszi őket 

márkahűvé. Kitértem egy konkrét cégcsoport – a Beiersdorf vállalat – piacvezető márkáira 

is. Az érdekelt, hogy az egyes márkákat mennyire ismerik a jelenlévők, mi okozhatja azt, 

hogy egyes márkák ismertebbek, és ha van olyan, amit nem ismernek, annak mi lehet a 

kiváltó oka.  

A miskolci beszélgetésen 10 fő segítette a munkámat válaszadásaival, akik között részt vett 

ápoló, gyerekgondozó és védőnő is, akik munkájukból adódóan is nap mint nap használnak 

kozmetikumokat.  

A budapesti interjún pedig 6 fő vett részt, akik között egy kozmetikus mester is jelen volt, 

aki szintén a kozmetikumok mindennapi használója nem csak saját célra, de ügyfelei 

körében is. A két interjún a 16-73 éves korosztály körében készítettem kutatásomat, 

melyek 35-35 perces intervallumot öleltek át. Munkámat egy előre megírt forgatókönyv 

segítette, mely a mellékletekben megtekinthető. 

Továbbá a fókuszcsoportos interjút alkalmazva átfogó képet kapok például az alábbi 

tényezőkre, amit David W. Stewart – Prem N. Shamdasani dolgozott ki: 

- általános kép kialakulásához és háttérinformációk gyűjtésére, 

- kreatív ötletek, új gondolatok születésének elősegítésére, 

- valamilyen tervezet potenciális hibáinak kiszűrésére, 

- vizsgálati kérdéssel (például termék, szolgáltatás) kapcsolatos asszociációk gyűjtésére, 

- kvantitatív eredmények motivációinak kvalitatív ellenőrzésére. 
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V. Kutatási eredmény 

 

Ahogy fentebb is említettem, kvalitatív kutatásomat, azon belül is a fókuszcsoportos 

interjúimat a Miskolc (és környéke), valamint Budapest (és környékén élő) lakosokkal 

készítettem el különböző korosztályú férfi és női alanyokkal és javaslataim 

lejegyzetelésében is felhasználtam a beszélgetésen elhangzottakat. A válaszadók mindkét 

interjú során segítőkészek voltak és őszintén mondták el véleményüket feltett kérdéseimre. 

Az interaktív beszélgetésről videó-és hangfelvétel is készült, melyhez egy jogszabályba 

foglalt nyilatkozat aláírásával hozzájárulásukat is adták a jelenlevők. Az interjú végén 

termékmintákkal és tortával köszöntem meg, hogy segítették munkámat. A első (vidéki 

lakosság körében végzett) és a második (fővárosi körben elkészített) videók egy-egy nem 

nyilvános linken tekinthetőek meg. 

A vizsgálat meglepő eredményeket szült. Mindkét interjú során megoszlott az alanyok 

véleménye arról, mi az, ami a leginkább motiválja őket a kozmetikumok vásárlása esetén. 

A miskolci interjú alanyai a termékösszetevőket, az árat, illetve a bolti elhelyezést 

tekintették elsődleges befolyásoló tényezőknek. A budapesti lakosság kevésbé volt 

árérzékeny, ők a termék minőségét helyezték előtérbe, illetve a pszichológiai hatást hozták 

fel, miszerint amire vágyunk, arra fókuszál a tekintetünk és mindenhol azzal találkozunk. 

Mindkét csoportban találkoztam erősen márhakűnek mondható alannyal, akik számára a 

termékminőség volt a mérvadó. Elhangzottak olyan elemek, melyeket mind a vidéki, mind 

pedig a fővárosi csoport kiemelt, úgymint a termékéletgörbén betöltött szakaszt, a 

márkaismertség, melyre a NIVEA-t hozta fel példának a 35-50 éves korosztály. Közös 

jellemző volt még a megfelelő reklámozás, az ismerősök véleménye – a pozitív szájreklám, 

a termékek csomagolása, színkombinációja. A budapesti interjú során az ár nem volt 

annyira releváns, mint a miskolci lakosság esetében, (inkább az összetevők befolyásolják 

vásárlói döntésüket) de nem zárkóznak el az újdonságoktól sem a fővárosiak. Habár a 

vidéki alanyoknak is fontos, hogy egészséges alapanyagokat tartalmazzanak a termékek, ha 

egy konkurens termék árleszállításával találkoznak nem az újdonság ereje hat rájuk, hanem 

a fizetendő (kevesebb) összeg miatt próbálják ki azt. A termékek megjelenésével 

kapcsolatban mindkét csoport az egyediséget hangsúlyozta. A miskolciak a kék színt, a 

budapestiek a világos, vidám színeket gondolták figyelemfelkeltőnek. A termékek 

kiszerelésére pedig a könnyen tárolhatóságot, rendkívüli designt, speciális alakzatba öntött 

formákat vélték megfelelőnek, melyet akár ajándékba is adhatnak szeretteiknek, 

https://www.youtube.com/watch?v=QzQC7EvNAD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2n5LMQsxJDw&feature=youtu.be
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ismerőseiknek. Érdekes a kutatáson azon eredménye is, miszerint míg a miskolciak között 

jelezte egy interjúalany, hogy többször is elolvassa a termékismertetőt az áruk hátoldalán 

vagy csomagolásán, a budapesti válaszadók nem szánnak időt arra, hogy ezt 

végigolvassák, valamint a termékkínálatot is olyan szélesnek tartják, hogy fárasztónak 

vélik az áruk közötti megkülönböztetéseket. Ez is okozhatja azt, hogy a Beiersdorf-ot, mint 

gyártó céget 2-3 miskolci alanyon kívül - a budapestiek közül pedig senki sem ismerte 

korábban. A miskolci interjúalanyok pozitívumnak vélték a híres és hiteles emberekkel 

történő reklámozást, illetve a könnyen elérhetőség is fontos számukra. Ezt azért hozták fel 

példának, mert az Eucerin márka termékeit nehezebben érik el. Ezt persze okozhatja az is, 

hogy csak patikákban lehet hozzájutni. A vény nélkül kapható, elsődlegesen érzékeny és 

érett bőrre előállított készítményeket, a miskolci interjúból kiindulva inkább a középkorú 

nők ismerik. Továbbá a Beiersdorf vállalat Hansaplast és Atrix márkái voltak még kevésbé 

ismertek a vidéki és a fővárosi csoport számára. Ennek okául a reklámozás hiányát és a 

gyengébb marketingtevékenységet gondolták. Egy budapesti megkérdezett a Labello 

brandet hozta fel példának, amely már hangzatos nevével is beivódik a köztudatba és az 

emberek emlékezetébe.  

A szájreklámok, véleménynyilvánítások alapján dől el, hogy a közönség támogatja-e az 

adott márkát és termékeit vagy épp ellenszenvet váltanak ki belőle az észlelt 

kommunikációs megjelenések. Ezért az interjúkon 2-2 reklámot is lejátszottam, mely során 

a reklámelemeket vizsgáltam. Arra voltam kíváncsi, hogy a reklámhossz, a híres emberek 

alkalmazása, vagy a kevésbé „hétköznapi” adáselemek, produkciók milyen hatást keltenek 

a nézőkben, mit tartanak optimálisnak. Az interjúkon egy 15 mp-es NIVEA (a Budapestin 

egy 20 mp-es Eucerin), valamint egy 45 mp-es NIVEA MEN reklámot játszottam le. A 

miskolci válaszadók elegendőnek találták a rövid reklámfilmet a fontosabb információk 

közlésére és volt, aki a reklám hatására vásárolt is a termékből. A budapestiek pedig 

kevesellték annak ellenére, hogy elmondásuk szerint nem kísérik figyelemmel a TV 

reklámokat. Így általában azt az időt háttértelevíziózás jellemzi, és más tevékenységet 

végeznek addig, amíg tart a reklámblokk. A NIVEA MEN reklám különlegességét nem 

csak a reklámhossz okozta, hanem a szokatlan reklámelemek, a kis történetbe foglalás, 

valamint a Real Madrid csapat focistáival való reklámozás. Egyéb rendkívüli sajátossága, 

hogy egyszerre több terméket is a nézők figyelmébe ajánlott. A budapesti interjúalanyok 

eleinte nem tudták, hogy pontosan milyen termékeket is ajánlanak a közönség figyelmébe, 

a miskolciaknak azonban tetszett ez az átfogó megoldás. A reklámidőt tekintve a vidékiek 

számára nem tűnt hosszúnak, mert a történet felkeltette érdeklődésüket, érdekelte őket a 
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vége, ezért szívesen végignézték. Mind a fővárosiak, mind pedig a miskolci csoport 

azonban a két lejátszott videó reklámideje közötti intervallumot, körülbelül 30 mp-es 

blokkot találná megfelelőnek. 

 

Interjúk összehasonlítása a vásárlást befolyásoló tényezők jegyében  2. táblázat 

Vásárlást befolyásoló tényezők Miskolc és környéke Budapest és környéke 

Motivációs tényezők 
ás és a termékösszetevők, ahol az 

ár dominál 

ár és a termékösszetevők, ahol a 

minőség dominál 

Közös jellemzők 
termékéletgörbén betöltött szakasz, megfelelő reklámozás, szájreklám, 

csomagolás, szín, design, termék kipróbálása, tesztelése 

Megjelenés, design 

egyediség, kék szín, 

figyelemfelkeltő alakzatba 

csomagolás 

egyediség, világos,vidám színek, 

rendkívüli alakzat 

Gyártócég neve, jóhíre termékismertető elolvasása által 
nem olvassák végig a 

termékismertetőt 

Híres/hiteles emberek a 

reklámokban 
pozitívum 

nem figyelik, a lejátszott 

reklámban nem vették észre, 

háttértelevíziózás jellemzi őket 

Könnyen elérhetőség 

fontos, de ha bevált egy termék 

kivárják míg újra elérhető lesz a 

boltok polcain, habár ha épp 

olcsóbb egy konkurens cég 

terméke kipróbálják azt. 

Az Eucerin csak patikákban 

történő értékesítése nehezíti a 

hozzáférést a termékekhez. 

fontos, de ha bevált egy termék 

kivárják, míg újra elérhető lesz a 

boltok polcain, habár ha épp egy 

konkurens cég termékének 

árleszállításával találkoznak, az 

újdonság ereje hat rájuk. 

Az Eucerint többnyire nem 

ismerték, reklám bemutatása után 

sem. 

Reklámhossz 

15 mp elegendő lehet, de 

45 mp sem sok ha olyan 

effekteket használnak, ami 

fenntartja a figyelmet 

Kb. a kettő között (30 mp-et) 

tartanak épp optimálisnak. 

15 mp kevés, 45 mp már hosszú 

30 mp-et tartanak optimálisnak 

Forrás: Saját szerkesztés
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VI. Javaslatok 

 

Javaslataimat – a dolgozatom felépítéséhez hasonlóan – a Beiersdorf vállalat öt 

„legnagyobb”, piacvezető márkájára építettem fel. A NIVEA, a Labello, az Eucerin, a 

Hansaplast és az Atrix, már régóta bevezetett és kedvelt márkák, azonban a folyamatos 

termék- és szolgáltatás-innováció, valamint a marketingkommunikáció megújulása 

elengedhetetlen ilyen nemzetközileg ismert és használt brandek esetében is! Innovációs 

tervezetemet tehát mind a termékkategóriákra, mind pedig a marketingtervre készítettem 

el.  

Kommunikációs-mix tervezése és javaslatok   3. táblázat 

Brand/ Javaslatok               NIVEA 

(bőr-és 

testápolás) 

LABELLO 

(száj-és 

ajakápolás) 

EUCERIN 

(bőrápolás, 

UV-

védelem) 

ATRIX 

(kéz-és 

lábápolás) 

HANSAPLAST 
 

(sebápolás) 

         AQUANIX 

(szem- és 

szemkörnyék 

ápolás) 

1.Termékskála-

bővítés 

Hajfesték, 
hajszínező 

Gyógyhatású 
készítmények 

Szolárium-
spray 

Kézfertőtlenítő 
gél 

Orvosi 
kötszer 

szemcsepp, 
szemkörnyék 

ápoló, 

szemceruza, 
szempilla-spirál 

2.Célcsoport 

bővítés új márka 

bevezetésével 

Szem-és szemkörnyék ápoló termékcsalád (krémek, sminkek) bevezetése 

3.Szolgáltatás 

bevezetése 

a) Bőrvizsgálat, állapotfelmérés egy saját programon keresztül 
b) Beiersdorf termék ajánlása az adott bőrtípusra, bőrproblémára 

c) Beiersdorf-kezelések: szállodákban, wellness-központokban, kozmetikákban bőrápolás 

4.Brand szlogen 

„Ragyogó 
bőr minden 

nap!” 

„Mosolyogj a 

világra!” 

„Bőrünk 

védelméért!” 

„Fix megoldás a 
száraz bőr 

ellen!” 

„A 
sebgyógyulás 

titka!” 

„Láss 

tisztán!” 

5.TV reklám 
Beiersdorf összes márkájának egy-egy termékét felhasználva egy rövid történetbe foglalni a 

készítmények hasznosságát. 

6.Rádió: 

nyereményjátékok 

Spot-kampány indítása, amelyben elhangoznak a Beiersdorf – mint gyártócég alá tartozó – 

brandek. Kvízjáték, a cégcsoport termékeire vonatkozóan; a helyes válaszoló egy „Beiersdorf-

csomagot” kap ajándékba. 

7.Katalógus 

termékajánló 

Beiersdorf-katalógus szerkesztése az összes termékről, krémekről és a (javasolt) sminkekről; 

elhelyezni szállodákban, wellness-központokban, kozmetikákban, szépség-centrumokban. 

8.Mobil applikáció 

létrehozása 

Tartalma: A Beiersdorf cégcsoport és márkáinak története, termékkategóriák és használatuk, 

árakra vonatkozó tájékoztatás, cégcsoport hírei: például szponzorációs, vagy CSR események, 

vásárlók és híres emberek véleményei a termékekről, reklámfilmek, bőrápolási tanácsok 

menüpont. 

9.Weboldal 

fejlesztés 
Hazai és nemzetközi versenyekre nevezni, az elnyert díjakat a holnapon közzétenni. 

10.Instagram 

fejlesztés 

Beiersdorf fiók létrehozása, „csoportkép” a termékekről 

 

11.Youtube-

csatorna frissítése 
Beiersdorf Channel – kiszélesítése a többi márkára is, mert a Nivea brandre fókuszál 

12. Google 

Adwords: új 

kulcsszavak 

beállítása 

Olyan kulcsszavak beállítása, mint például a bőrápolás, érzékeny bőr, száraz bőr, bőrérzékenység, 

ajakápolás, testápolás, bőrregenerálás, bőrmegújító krém, egészséges bőr megőrzése 

13. Beiersdorf-

display 

Nagyáruházakban elhelyezve a brandek legújabb/akciós termékeivel feltöltve, híres embert 

választani mindegyik márkához, reklámarcukat a displayen feltüntetni 

14.Beiersdorf 

kártya 

Pontgyűjtő kártya bevezetése, melynek használatával a Beiersdorf termékeket10%-kal olcsóbban 

vásárolhatja meg a vevő, és minden vásárlásnál 500Ft-onként +5 pont kerül a kártyára, melyet 

levásárolhat egy kedvelt Beiersdorf termékre. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A Beiersdorf úgy álmodta meg márkáit, hogy azok a testrész egy adott pontján fejtsék ki 

hatásukat, minden brand a test különböző területeire lett kifejlesztve. A NIVEA 

termékcsalád a bőr-és testápolás érdekében hasznos, a Labello az ajakápolásban nyújt 

fogyasztóinak segítséget, az Eucerin az érzékenyebb bőrűek számára elengedhetetlen 

kozmetikai készítmény, az Atrix a kéz-és lábbőr szárazságát enyhíti, míg a Hansaplast a 

sebápolás területén fejti ki hatását. 

Úgy gondolom, hogy – a NIVEA MEN termékeken kívül – a Beiersdorf célcsoportjai 

legfőképp a nők, akik különös figyelmet szentelnek bőrük ápolására és szépségük 

megóvására. Mivel a NIVEA hajlakk palettával is rendelkezik, úgy gondolom egy saját 

márkás hajfesték és hajszínező készítmény bevezetésével lehetne bővíteni a termékskálát. 

A Labello is széleskörű termékcsaláddal rendelkezik, azonban sokan szenvednek olyan 

ajak problémáktól (például folyamatosan kiújuló herpesz), melyekre nehezen találják meg 

a megfelelő megoldást. Ezáltal a gyógyhatású ajakápolók bevezetésével egy új fogyasztói 

réteggel bővíthetné célcsoportját a vállalat. Az Eucerin termékeket többnyire az idősebb 

női korosztály és az érzékeny bőrűek használják. Habár önbarnító krémet tartalmaz a 

kínálata, sok nő mégis a szoláriumozás híve, mivel tartanak a barnító krémek foltos 

hatásától. Ennek tükrében szolárium-spray bevezetését javaslom az érzékeny bőrű, mégis 

barnulásra vágyók számára. Az Atrix tökéletes védelmet nyújt a kéz-és lábbőr kiszáradása 

ellen. Mivel ez a márka leginkább a kézbőr ápolására fókuszál, egy 2 az 1-ben 

kézfertőtlenítő gél bevezetését javaslom, ami nem csak hidratál, de a nap folyamán, a 

kézbőrön összegyűlt szennyeződéseket is eltávolítja. A seb-és ragtapaszok, valamint 

tyúkszemtapaszok alkotta Hansaplast termékcsaládot pedig egy keresztben és átlósan 

rugalmas, szövésmentes anyagból készült rögzítőkötéssel bővíteném. A meglévő termékek 

a kozmetikai piacon eltöltött idő függvényében az emlékeztetés céljából alkalmaznak 

hirdetési felületeket, reklámokat. Habár ezek a javasolt új termékek egy már bevezetett és 

jól ismert márka alá tartoznának a termékek még újak, ezért meg kell ismertetni azokat a 

potenciális fogyasztókkal. Ezért nem elhanyagolható a megfelelő marketing-

kommunikáció alkalmazása, amely előzetes költségtervezéssel is jár. A költségtervbe 

kalkulálható egy piackutatás is, - ami bizonyíthatná a javasolt termékekre való igény valós 

mivoltát és bevezetésük szükségességét – valamint gyártási-és anyagköltségeket, 

reklámköltségeket, a termék tesztelésével járó kiadásokat és logisztikában felmerült 

költségeket is. Javaslataim összegyűjtése során nem csak egy „Régi piac – Új termék”, 

hanem egy „Új piac – Új termék” stratégia nézőpontját is figyelembe vettem. Úgy vélem, 

hogy a szem-és szemkörnyék ápolás területét is megcélozhatja a vállalat egy új márka 



37 
 

bevezetésével. Fantázianévnek az Aquanix nevet találtam ki, mely a latin aqua – mint víz, 

és nix –mint hó szavakból tevődik össze. Ezzel szimbolizálva azt a tisztaságot, melyet 

szemcseppjei használata után éreznénk látásunkon. Mivel a cégcsoport krémek 

előállítására fektet nagyobb hangsúlyt, ezért saját márkás szemkörnyék ápoló krém, és gél 

forgalmazását is javaslom. Míg a NIVEA sminkpalettája krémállagú alapozókat tartalmaz, 

az Aquanix szemceruzákkal és szempillaspirálokkal bővíthetné termékei halmazát. 

Habár a NIVEA már szervezett kozmetikai tanácsadásokat, melyek során tanácsadók 

felmérték a jelentkezők bőrének állapotát és termékmintákkal javasoltak bőrtípusuknak 

megfelelő készítményt, véleményem szerint hasonló szolgáltatásokat a Beiersdorf többi 

márkájának termékeire is ki lehetne szélesíteni. Egy „Beiersdorf - (számítógépes) 

rendszer” tartalmazna egy kérdéssort állapotfelmérés céljából, étkezésre, korábban és 

jelenleg használt kozmetikai készítményekre, allergiára, egészségügyi állapotra 

vonatkozóan, majd a felmérés után az adott bőrproblémára egy-egy Beiersdorf termék 

ajánlásával lehetne népszerűsíteni a kevésbé ismert márkákat is és bővíteni a fogyasztói 

réteget. A tercier szektort továbbá szállodákban, wellness-központokban és 

kozmetikákban, szakemberek által elvégezhető speciális, Beiersdorf - kezelésekkel 

növelhetnénk. 

Ahogyan a Kotleri 8 lépés második pontja is hangsúlyozza, minden kampánynak célja van, 

mely lehet a meggyőzés/megismertetés,a  tájékoztatás és az emlékeztetés. Legyen bármi is 

a célunk, egy jó szlogen rendkívül hatásos eredményeket okozhat. Ennek érdekében, 

(habár némelyik márka már rendelkezik szlogennel) egyszerű, könnyen megjegyezhető 

jelmondatokat találtam ki a vizsgált brandekre, melyet a táblázat tartalmaz. 

 

VI.1. Javaslatok az ATL-kommunikáció fejlesztésére:  

TV reklám: Habár napjainkban az Internet térnyerésével a print megjelenések 

olvasottsága csökkent, a televízióban történő hirdetés még mai napig is eredményes hatást 

gyakorol a nézőkre. Kevesen tudják, hogy a vizsgált brandek a Beiersdorf esernyőmárka 

alá tartoznak és mivel széles vásárlói kört ölelnek fel, véleményem szerint a hatékony 

marketing-kommunikációt erősítené, ha a meglévő és potenciális vevők tudnák, hogy ki 

gyártja ezeket a termékeket.  Ezért javaslatom, egy rövid reklámfilmbe burkolt kis 

történetben összefoglalni a Beiersdorf gyártócég márkáit, mely reklám tartalmazná, hogy 

az egyes brandek testünk mely területen fejtik ki hatásukat. Mindezt a termékek 
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fogyasztókban történő emlékeztetéséül, valamint általános tájékoztatás céljából 

megismertetni a nézőkkel, hogy az adott márkák a Beiersdorf név alá tartoznak. 

Rádiós nyereményjáték: A TNS-Hoffmann kutatásából kiindulva,
15

 miszerint a Rádió 1 

mind a fővárosi, mind pedig a kisebb régiók városaiban is a leghallgatottabb rádiók közé 

sorolható, a minél nagyobb körű elérés érdekében azt választanám a spot kampány 

indítására. A spotban az anyacég márkáiról és azok bőrünkre gyakorolt jótékony hatásairól 

tájékoztatnánk a hallgatókat. Egy héten keresztül minden hétköznap feltennénk a kérdést a 

hallgatóknak, tudják-e a Beiersdorf vállalat melyik márkája specializálódott (például) az 

ajakápolásra. A nyertes egy - a különböző termékcsoportok alkotta - Beiersdorf – 

csomagot kap ajándékba. Példa a spot szövegére:  

A Beiersdorf a hideg idő beköszöntével is talál megoldást érzékeny bőrére! 

Induljon felkészülten a napnak! Ébredés után frissüljön fel NIVEA Aqua Effect Hidratáló 

Nappali arckrémünkkel és készítse be retiküljébe kókuszos Labello ajakvajunkat, hogy 

egész nap bátran mosolyoghasson a világra. Nem hiányozhatnak táskájából a Hansaplast 

sebtapaszok sem, amivel azonnal orvosolhatja apróbb baleseteit! Az Atrix kézkrémünket 

használva a szeles időben is megőrizheti bőre bársonyos puhaságát, az esti zuhanyt 

követően pedig az Eucerin pH5 Intenzív testápolóval hidratálhatja érzékeny bőrét!  

Érezze jól magát bőrében minden pillanatban a Beiersdorf termékeivel! 

Katalógus termékajánló: A wellness-központokban, kozmetikákban gyakran elfordul, 

hogy várakozniuk kell a vendégeknek. Ezt az időt kihasználva a várakozók sokszor 

magazinokat, újságokat olvasgatnak, míg sorra nem kerülnek. Ez kiváló lehetőséget nyújt 

reklámozási célra is, ezért a cégcsoport összes márkájának termékeiből egy összefoglaló 

katalógus létrehozását javaslom, árlistával, weboldal címének feltüntetésével és az egyes 

termékek jótékony hatásainak felsorolásával. 

 

VI.2. Javaslatok a TTL-kommunikáció fejlesztésére: 

Mobil applikáció: Napjainkban egyre többen használnak különböző alkalmazásokat okos 

telefonjukon. Elterjedésüknek köszönhetően már számos vállalat megragadta a lehetőséget 

és Play áruházból és Apple Store-ból letölthető appokat fejlesztettek ki. Telefonunk 

minden nap nálunk van és sokat használjuk már tájékozódás céljából is. Egy alkalmazást 

megnyitva hasonló betekintést nyerhetünk egy vállalkozás struktúrájába, mintha 

weboldalukat böngésznénk. Egy ingyenes Beiersdorf – applikáció nem használna 

                                                           
15

 http://www.radiosite.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2184%3A2017-10-18-16-12-

22&catid=46%3Ahallgatotts&Itemid=143 
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adatforgalmat, viszont a gyártó cég teljes portfóliója elérhető lenne és információkkal látná 

el az érdeklődőket a nap 24 órájában. Az okostelefonokra letölthető program tartalmazná a 

vállalat és márkáinak rövid történetét, bemutatását, valamint a különböző termékek 

jótékony hatásait, árait. A Hírek menüpontban ismertetnék szponzorációs tevékenységeik 

eredményeit, valamint CSR programjaik célkitűzéseit és megvalósított terveit egyaránt. A 

Bőrápolási tanácsok menüpont különböző videókat és szöveges tanácsadásokat tartalmazna 

problémás és érzékeny bőrűek számára, de használói okos tanácsokat olvashatnának az 

egészséges bőr megóvásáról is. A reklámfilmek, vagy termékajánlók egy alpontban 

jelennének meg a tanácsadó videók alatt. Végül egy Vélemények menüponttal is 

kiegészíteném, amiben - a termékekkel elégedett – vásárlóktól (esetleg híres személyektől) 

érkező értékeléseket olvashatnának az érdeklődők. 

Weboldalfejlesztés: A Beiersdorf honlapján számos információt olvashatunk a cég, 

valamint a különböző márkák történetéről, de azok külön honlapjára is átirányít egy-egy 

link, ahol az egyes termékekről és arcápolási tanácsadásokról kapunk tájékoztatást. Úgy 

gondolom, a kozmetika iparágában kiírt pályázatok elnyerésével a márkaismertség és a 

márkalojalitás is növelhető. Példának okáért a NaTrue minősítés megszerzésével, vagy a 

CEW Beauty Awards, Öko-Test, Best New Product Awards vagy a Natural Product of the 

Year versenyeken való nevezések felkeltenék a Beiersdorf termékek iránt érdeklődők 

figyelmét és szívesen olvasnának hazai és nemzetközi szinten elért eredményekről. Egy-

egy díjnyertes termék (vagy brand) pozitív képet alakít ki az emberekben a vásárlási döntés 

során. Ezekről a weboldal(ak) felületén feltüntetett Díjak és Elismerések menüpont alatt 

tájékozódhatnának a meglévő és a potenciális vásárlók. 

Instagram fejlesztés: Úgy gondolom, hogy a márkalojalitás egyik sarkalatos alapja a 

márkaismertség. Ahogyan a kutatásomból is kiderült a Beiersdorf egyes márkái elkerülték  

a fogyasztók figyelmét. Ezért például egy külön Atrix vagy Eucerin fiók helyett, egy - a 

vállalat saját brandjeit átfogó – Beiersdorf Instagram fiók létrehozásával nem csak a 

kozmetikumok iránt érdeklődők széleskörű elérését célozhatná meg a vállalat, hanem a 

(potenciális) vásárlókban történő tudatosítást is. Az elsődlegesen képmegosztó 

szolgáltatást nyújtó mobil alkalmazás kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a Beiersdorf 

márkák „csoportképeken” történő közzétételével népszerűbbé váljanak a cégcsoport által 

előállított és forgalmazott készítmények. Továbbá, ha egy kevésbé ismert márka, már jól 

bevezetett, régebb óta a piacon lévő brandekkel együtt szerepel egy képen szintén 

növelheti a márkaismertséget, valamint a fogyasztókban azt a biztonságérzetet, hogy ha 
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ugyanaz a cég gyártja ezeket, akkor a számukra eddig ismeretlen márkák is hasonló 

minőséget kínálnak jó hírnevű, sokak által használt testvérmárkáihoz képest.  

Youtube - csatorna frissítése: Egyre több vállalat kezdi felfedezni a Youtube-csatorna 

által kínált hirdetési lehetőségeket is. Habár a legerősebb márkának – a NIVEA-nak – már 

van saját hálózata a videó-megosztó oldalon, a gyártó cég is létrehozott egy olyan 

úgynevezett Beiersdorf Channel-t, ami a vállalatról és szintén elsőszámú piacvezető 

NIVEA készítményeiről oszt meg videókat a közönséggel. A vállalat fizetett In-Stream 

TrueView hirdetéseket is használ, ami egyes videók lejátszása előtt indul. Ezeket a 

lehetőségeket a többi márkával is kihasználva olyan emberek érhető el, akik zenehallgatás, 

esetleg filmnézés közben – kikapcsolódásként böngészik az oldalt, így szabadidejükben 

látják a hirdetéseket. Rövid, pár másodperces reklámblokkokkal a termékcsaládokat, vagy 

a kevésbé ismert márkákat is megismernék az internetezők. Kutatásomból kiindulva, a 

márkahűséget pedig a folyamatos reklámozás alakítja ki és tartja meg, melyet már nem 

tájékoztatás céljából, hanem emlékeztető jelleggel felépített reklámelemekkel közölnek a 

nézők felé.  

Google-AdWords: A keresőoptimalizálás hasznosságát is egyre több vállalat használja ki 

manapság. Amikor az internetes keresőt használjuk, egy kereső szó beírása után, több 

oldalnyi találat közül válogathatunk. A keresőmotor beállításával, azonban változtatható a 

rangsorolás, így bizonyos kulcsszavak megadásával akár a legelső találatként is felhozhatja 

a márkák weboldalait. A SEO (Search Engine Optimalization) alkalmazására olyan 

kulcsszavakat lehetne beállítani, mint például a: bőrápolás, érzékeny bőr, száraz bőr, 

bőrérzékenység, ajakápolás, testápolás, bőrregenerálás, bőrmegújító krém, vagy az 

egészséges bőr megőrzése.  

 

VI.3. Javaslatok BTL - kommunikáció fejlesztésére: 

Beiersdorf - display elhelyezése nagyáruházakban: Ahogyan a fókuszcsoportos 

beszélgetésen is elhangzott az egyik interjúalanytól, hogy releváns jellemző kozmetikumon 

(de egyéb termékek) vásárlása esetén is a bolti - azon belül is a polcokon szemmagasságba 

történő árukihelyezés. A vásárlási döntés azonban nem csak az üzlet elrendezésével, de 

POP eszközökkel például egyedi, cégek által kínált displayekkel is befolyásolható. 

Figyelemfelkeltő hatása mellett a cég és a márka/márkák reklámozására is kiváló 

lehetőséget biztosít, de egyes termékek árleszállításával, vagy „Kettőt fizet, hármat vihet” 

akcióival is növelhető a vásárlási kedv. Ezért ötletesnek tartom Beiersdorf - displayek 
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kihelyezését, mely akár szintenként, akár tömbösítve történő Beiersdorf - termékek 

kihelyezését tenné lehetővé. Az emberek felfigyelnek arra is, ha a hétköznapok folyamán 

egy-egy híres személyt vélnek felfedezni plakátokon, újságokban, magazinokban. A 

NIVEA MEN esetéhez hasonlóan - azáltal, hogy a Real Madrid futballcsapat játékosai 

szerepelnek egyik reklámfilmjükben – a rajongók és követők felfigyelnek erre és 

motivációs erővel hat rájuk, hogy kedvenc sportolójuk is ezt a terméket használja és 

ajánlja. Ebből kifolyólag, javaslatom, hogy a Beiersdorf népszerű személyekkel 

reklámozza a márkáit és minden brandnek legyen egy olyan reklámarca, akire tömegek 

néznek fel. A híres személyekről készült képek displayen történő feltüntetése felkeltené a 

vásárlók figyelmét és ösztönző hatást is kelt a döntés folyamán. Ahogy a miskolci interjún 

is elhangzott az egyik alanytól, kedvenc labdarugó csapatát látva szívesen választja az 

általuk reklámozott termékeket. A NIVEA MEN szponzorálja is a Real Madrid csapatot
16

, 

ami szintén egy kitűnő megoldás a márkahűség kialakítására és növelésére. Egy ilyen 

kétirányú tevékenység a szponzor és a támogatott érdekét is szolgálja, hiszen a 

támogatásért cserébe reklámokban való megjelenésükkel erősítik a márkahűek táborát. 

Beiersdorf kártya: A törzsvásárlói vagy pontgyűjtő kártyákban rejlő lehetőségeket is több 

vállalat bevezette már. A már fentebb is említett Beiersdorf kezelésekre és 

termékvásárlásaira javaslom a Beiersdorf kártyák kibocsátását, melynek használatával a 

vállalat márkáinak termékeihez 10%-kal olcsóbban juthatna a vevő. Minden vásárlásnál 

500 Ft-onként +5 pont kerülne a kártyára, melyet levásárolhat egy kedvelt Beiersdorf 

termékre vagy felhasználhat Beiersdorf kezelésre. A kártyát a weboldalról lehetne 

igényelni, mely során ajándékkártyát is rendelhetnének az érdeklődők. Utóbbi egy – a 

megrendelő által - megadott összeggel feltöltött kártya ajándékozására nyújtana 

lehetőséget, ami a gyártó cég termékeire lehetne levásárolni.  Ezzel is növelve mind a 

márkaismertséget, mind pedig a márkalojalitást.  

 

 

VI.4. Költségorientált megközelítés szerinti besorolás a 2018-as évre: 

1. A szlogeneket javaslom elsőnek 2018. január 31-ig bevezetni, mely külön 

költségeket nem tartalmaz, hiszen akár futó kampány során, egy plakáton, vagy egy 

reklámban fel lehet tüntetni. Ami kiadással járhat, az a szlogenek levédése, 

melynek költsége nemzeti szinten 138.800 Ft (5 márkának a védjegy-bejelentési 

                                                           
16

 https://www.nivea.hu/ujdonssg-a-niveatol/real-madrid 
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díja).
17

 Amennyiben a szlogenek hasznosnak bizonyulnak egy év elteltével, úgy 

nemzetközi és európai uniós szinten is szükségessé kell tenni a levédésüket, amik 

szintén kiadással járnak majd. 

2. 2018.január 31-ig az Instagram fiók létrehozása, majd fejlesztése gazdaságos 

megoldást kínál abban, az értelemben, hogy a hirdetések kiemelésére szánt összeget 

mi határozhatjuk meg egy költségkeret beállítással, melyhez időtartamot is 

beállíthatunk (ameddig szeretnénk a kiemelést). 
18

 

3. Továbbá a szintén 2018-as évre kitűzött Google AdWords regisztráció 

költségtervezés szempontjából díjmentes, fizetni csak az adott weboldalra, 

hirdetésre történő kattintások után kell. A fizetendő összeg számos feltétel (például 

a kulcsszavak minőségi pontszámának) függvényében kerül meghatározásra, de 

akár napi 1500-3000 Ft költségkerettel is jó eredmények érhető el egy AdWords 

kampánnyal.
19

 

4. A Youtube kampányok, hasonlóan a Google és az Instagram fizetett hirdetéseihez, 

csak akkor emésztenek fel költséget, amennyiben a videó-megosztó oldal 

használója végignézi reklámunkat. Ez esetben 2-15 Ft/végignézett hirdetés a 

felmerülő költség a kampány típusának függvényében.  

5. 2018. január 31-ig tervezett cél: A weboldal fejlesztés, ami szintén nem jár nagy 

költséggel, azonban javaslatomat úgy fogalmaztam meg, hogy hazai/nemzetközi díjakat 

töltsenek fel a honlapokra, amivel erősíthetnék a márkaismertséget és lojalitást. A 

versenyekhez pedig nevezési díj szükséges, ami például a Best New Product Awards 

esetében $6,500-$7,500 között alakul.
20

  

6. 2018. január 31-ig: Beiersdorf-displayek elhelyezése bevásárlóközpontokban: a displayek 

létrehozására egy megközelítő költségtáblát találtam. Ez összefoglalja milyen munkaerőre 

van szükség hasonló eszközök kialakításához, illetve hogy körülbelül mennyi időbe telik 

elkészíteni, és összesítve mennyi költséggel jár. 

                                                           
17

 https://www.sztnh.gov.hu/hu/vedjegy/vedjegy_dij.pdf 
18

 Facebook Business – Az Instagram üzleti eszközei 
19

 https://www.google.hu/adwords/costs/?channel=ha-ssu&subid=hu-hu-ha-g-aw-m-b0_xx_txx_rh_xx_bau-

mobha%21o2%7E202457118-172592236024-%2Bgoogle+%2Badwords 
20

 http://www.bestnewproductawards.biz/canada/pdf/2017/event/BNPA-2018.pdf 
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4.1. Attrap tervezésének költségei a munkaóra és a részdíjak függvényében 

Forrás: http://kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/mennyibe_kerul_egy_reklam 

7. Katalógus szerkesztése: 2018. január 31-ig megvalósítandó terv. Grafikusok, 

marketingesek bérezést, valamint a nyomtatás és elosztás költségeit kell számba venni. Az 

alábbi ábra egy négy oldalnál nagyobb terjedelmű kiadvány tervezésének költségeit 

mutatja be a terv elvégzéséhez szükséges munkaerő és idő függvényében:  

 

4.2. Négy oldalnál nagyobb kiadványok tervezésének költsége munkaerő-szükségletre és 

munkaórára lebontva 

Forrás: http://kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/mennyibe_kerul_egy_reklam 

 

8. Mobil applikáció létrehozása: 2018. január 31-ig megvalósíthatónak tartom a mobil 

alkalmazás létrehozását is. Ez a szoftverfejlesztők, IT szakemberek területe, akik egy app 

létrehozásáért több százezreket, milliókat is elkérhetnek. Egy egyszerű alkalmazás akár 1,5 

millió Ft-ba is kerülhet.
21

 

9. A Beiersdorf pontgyűjtő kártya létrehozása bonyolult folyamat és nagy 

körültekintést igényel. Ehhez kártya-kidolgozási és működési költségekkel kell 

számolni, különböző cégekkel, bevásárlóközpontokkal együttműködni, grafikust 

alkalmazni, aki működteti, és a humán erőforrás költségeit figyelembe venni. A 

                                                           
21

 http://alkalmazasfejlesztes.blog.hu/2017/04/11/mennyibe_kerul_egy_mobilalkalmazas 

http://kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/mennyibe_kerul_egy_reklam
http://kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/mennyibe_kerul_egy_reklam
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grafikus bruttó átlagbére ma Magyarországon 249 405 Ft.
22

 A NIVEA már 

bevezette Szépségpont üzletében a vásárlói kártyákat, melynek 1000Ft-nyi 

ajándékra eső költése körülbelül 3-500 Ft.
23

 Azzal, hogy már a cégcsoport egyik 

márkája használja a hűségprogramoknak ezen változatát, megkönnyítheti a 

kártyakibocsátók felkutatását és „ismert” keretek között oldhatják meg a 

Beiersdorf-kártyák bevezetését is. 

10. A rádióspot is költséges, de annál hatásosabb eredményeket nyújtó folyamat. Az 

alábbi ábra a rádióspot tervezésének és gyártásának költségére mutat egy 

megközelítő képet, hiszen az egyes rádióadók eltérő díjakkal hirdetnek. 

 

 
4.3. Rádióspot tervezésének és gyártási menedzselésének költsége 

Forrás: http://kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/mennyibe_kerul_egy_reklam 

 

11. Televízióban történő reklámspot indítása. Ennek díjait merőben meghatározza, hogy 

mely csatornán, milyen időtávban szeretnénk megjeleníteni reklámunkat és milyen 

időtávot ölel át a spot. Az alábbi ábra a TV reklámok tervezésének és gyártásának 

munkaerőre és munkaórára lebontott részdíjainak összegét mutatja be, ami egy 

megközelítő adattal szolgál a költségterv készítésekor számunkra: 

                                                           
22

 https://www.fizetesek.hu/fizetesek/konyvkiadas-nyomdaipar-media/grafikus 
23

 http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/teszt_pontgyujto_kartyak_tablazat.pdf 

http://kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/mennyibe_kerul_egy_reklam
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4.4. TV reklám tervezésének, gyártási menedzselésének költsége 

Forrás: http://kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/mennyibe_kerul_egy_reklam 

12-14. A termékskála bővítés, az új márka bevezetése, valamint a szolgáltatások bevezetése 

jár a legnagyobb költségvonzattal. Termékbevezetés esetében számolni kell egy előzetes 

piackutatással, igényfelméréssel járó költséggel, az anyagbeszerzési- és gyártási 

költséggel, a teszteléssel és a bevezetéssel járó kiadásokra egyaránt. Az új márka 

bevezetése során egy részletesebb piackutatás szükséges és a termékek gyártási költségei 

mellett, minőség-ellenőrzés és kísérletezés költségére is számítani kell. Itt is tartalmaznia 

kell a költségtervnek az összetevők beszerzési költségé, a készítmények előállításával, 

termékmintákkal történő kipróbálásával és elosztásával járó kiadásokat egyaránt. A 

szolgáltatás bevezetésekor pedig a Beiersdorf-rendszer kiépítésével járó informatikai 

költségek, a kezelések kidolgozása, betanítása, a felszerelések beszerzése és a kezeléseket 

végző szakemberek alkalmazásának bérezése, a wellness-központokkal, kozmetikákkal, 

hotelekkel történő kapcsolat kiépítése, terembérleti díjak merülhetnek fel.  

 

  

http://kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/mennyibe_kerul_egy_reklam
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VII. Befejezés 

Összességében tehát elmondható, hogy a Beiersdorf gyártó céget nem  ismerik az emberek, 

viszont a piacvezető márkák iránt többen is erős márkahűnek számítanak és az sem 

tántorítja el kedvelt és már jól bevált termékeik vásárlásától, ha látnak egy másik árut 

éppen akciós áron, vagy ha elfogy a boltok polcairól kedvencük, mert ez esetben inkább 

kivárják, hogy újra elérhető legyen számukra. Mindkét interjú-csoport a külső megjelenést, 

a designt, de a minőséget is relevánsnak tartja. Ami az árakat illeti, a budapestiek kevésbé 

árérzékenyek, és a természetes hatóanyagokat keresik a termékekben. Közös vélemény volt 

a csoportok között a kipróbálás lehetősége is. Az emberek szeretik letesztelni azokat a 

készítményeket, amelyeknek valamelyik összetevője vagy reklámja, ismerősének 

véleménye felkeltette figyelmét. Kipróbálási lehetőséget is már egyre több vállalat kínál. 

Az Eucerin esetében például a gyógyszertárakban kérhetőek ingyenes termékminták, de 

egyes márkák weboldalán történő kapcsolatfelvétel során is hozzájuthatunk teszterekhez. A 

miskolci lakosság körében végzett felmérés során több márkahű fogyasztóval találkoztam a 

fővárosihoz képest. Ezt okozhatja a nagyobb termékkínálat, de az említett reklámfigyelésre 

szánt idő is. A vidékiek végignézik, meghallgatják, míg a fővárosiak csak azt a reklámot 

nézik meg, ami éppen érdekli őket. Összegzésképp, egy jól strukturált (időben, 

felépítésben) átgondolt reklám és a hirdetési felületek (közösségi média, plakátok, TV, 

újság) kihasználása elengedhetetlen a megismertetés, a tudatosítás és tájékoztatás, valamint 

az emlékeztetés céljából is! A híres emberek alkalmazásával, vagy egy érzelemdús történet 

kitalálásával (családcentrikus reklámokkal) növelhető a reklámérték a befogadói 

közönségben. A jó reklám azonban nem elég, a fogyasztók szeretik a természetes 

összetevőkből készült termékeket és (a vidékiek számára) az ár sem elhanyagolható 

tényező. A vásárlási döntés során továbbá a bolti kihelyezés, a konkurens termék akciója, 

kedvenc kozmetikumuk ideiglenes árleszállítása, az ismerősök és/vagy híres emberek 

ajánlása, valamint a reklámok hatása bír befolyásoló erővel.  

A vidékiek könnyebben válnak márkahűvé, több időt szentelnek a termékismertetők 

elolvasására, a reklámok és reklámelemek (híres emberek) figyelésére, azonban a termék 

ára erős befolyással bír számukra. A budapestiek a széleskörű választéknak köszönhetően 

és a rohanó fővárosi élet miatt kevésbé érdeklődnek a különböző márkák jó hírneve, 

ismertsége iránt és az ár sem kimondottan releváns számukra, azonban nem szánnak időt a 

differenciálásra. A minőség viszont mindenki számára fontos tényező volt és egyre 

egészségtudatosabb vásárlókként a természetes összetevőket keresik a termékekben. A 
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miskolciak a nagyobb marketingtevékenységet, a budapestiek pedig a remarketing 

eszközeit javasolják a Beiersdorf esernyőmárka ismertségének növeléséhez. Ezáltal a 

kevésbé ismert brandek (Eucerin, Hansaplast, Atrix) is népszerűbbé válnának és a 

cégcsoportra jellemző minőségi termékek forgalmazása által a márkahűség is könnyebben 

kialakulna.  

Javaslataimat a felmérés tükrében fogalmaztam meg és olyan ötleteket jegyeztem le, 

melyekkel nem csak a Beiersdorf márkaismertsége növekedhet, de erősíthető a brandjei 

összes skáláját érintő márkalojalitás is.  
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VIII. Summarize 

To sum up, we can say that the Beiersdorf company is not really known but the market-

leader brands own loyal costumers, who do not buy a competitor product neither that is on 

a discount price, nor it has run out of the shops. In this case, they wait until their favourite 

product is avalailable again on the shelves. Both interview-team believes, that the 

appearance, the design and the quality are relevant. As the matter of the prices, people in 

Budapest are less price-sensitive and they seek the natural ingredients in the products. A 

common opinion was the testing as well. People like testing the formulation if the 

ingredients or the advertisement/commercial of the product has raised their attention. 

Testing opportunities are available by most companies. For instance,  we can ask for free 

Eucerin sample products in the pharmacy, but we can ask fot it on also some brands’ 

webpage. I have met more brandloyal costumer in the survey of the Miskolc-group 

compared to the group in Budapest. It can be caused by the bigger product supply, but also 

the time they spend to the observation of the advertisements. People on the countryside 

watch and listen the whole advertisement, while men in Budapest mainly watch only that 

one, they are interested in. All in all, a well-structured (in time and in construction) 

advertisement and using advertisement platforms (community media, poster, telly, 

newspaper) is unnecessary also in the aim of the introduction, giving-information and the 

reminding. With hiring well-known persons or creating an emotion-full story (with family-

oriented advertisements) the value of the ads can increase in people. However the good 

advertisement is not enough, consumers like if the products made of natural ingredients 

and (mainly for the countryside men) the price is also really important. The place of the 

product in the shops, the discount of the competitive product, or discount of their favourite 

cosmetics, the opinion of others or well-known people and the advertisements have a 

strong affect on the buying decision. People on countryside become easier brandloyal, they 

spend more time to read the product description and to observe the ads (and ad-parts), 

however the price of the product influence them a lot. People in Budapest are less 

interested in the different brands” goodwill or known, and the price is also relevant for 

them, but they do not spend time for differentiation. The quality is relevant both the two 

groups, who seek the natural ingredients in the products by becoming more and more 

heath-conscious. People in Miskolc suggest the stronger marketingactions, while people in 

Budapest think the remarketing is an optional way to increase the known of the Beiersdorf 

umbrella brand. By this, the less known brands (Eucerin, Hansaplast, Atrix) can become 
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more famous and by turning over the qualitative products that representatives the 

Beiersdorf, brandloyalty can be born easier. 

I wrote my suggest reflecting on my survey and noted ideas with that we can increase not 

only the knowing of the brands but we can also strengthten the brand lojaty.  
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XII. MELLÉKLETEK 

 

Fókuszcsoportos interjú – forgatókönyv 

(Budapest / Miskolc) 

 

1. BEVEZETÉS: 

A moderátori feladatot Jelcs Viktória Nikoletta végzi. Az interjú bevezető része körülbelül 

öt percet vesz igénybe. A bemutatkozás után kerül sor az interjú céljának a 

meghatározására, mely a következő: 

„Az interjú során a kozmetikai termékek használatával kapcsolatos véleményüket 

szeretném felmérni, kitérve adott márkákra és az azokhoz fűződő lojalitás felmérésére. A 

kérdések továbbá a vásárlási döntést befolyásoló tényezőket is vizsgálják.” 

Ezt követi az interjúalanyok tájékoztatása a felől, hogy az elhangzottak  elemzése és az 

interjú dokumentálása érdekében készítendő videó- és  hangfelvétellel visszaélni nem 

lehet, valamint ekkor feltenni a kérdést, hogy hozzájárulnak-e a videó-és 

hangfelvételekhez? 

Az alanyok kapnak egy-egy papírlapot, amire többek között a nevük, életkoruk, nemük, 

foglalkozásuk, a háztartásuk egy főre jutó jövedelme, a felvételhez való hozzájárulásuk, 

illetve a helyszín megnevezése (Budapest/Miskolc) ekkor kitöltésre is kerül. 

A lap mellé különböző cetlik is kiosztásra kerülnek, amelyeken némely kérdések 

válaszlehetőségei lesznek feltüntetve, valamint nyílt válasz adására elegendő hely lesz 

biztosítva.  

Tárgyi eszközök tekintetében a teremben egy flip chart lesz felállítva illetve egy állványra 

szerelt kamera veszi fel az interjú menetét. 

2. VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK, FOGYASZTÓI MAGATARTÁS MÉRÉSE: 

Ebben a részben (ami körülbelül 10 percet ölel fel) a kozmetikumok vásárlására irányuló 

(általános) kérdéseket teszek fel, azzal kezdve, hogy milyen kozmetikumokat használnak. 

A válaszaikat feljegyzetelem magamnak. Ezt követően fölteszem azt a kérdést, hogy mi az 

első három kozmetika-iparágába tartozó márka, ami először eszébe jut és melyik márka 
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termékeit vásárolják a (leg)szívesebben? Az erre vonatkozó válaszukat a cetlire írhatják, 

majd 3-4 embert megkérdezek, hogy mit válaszoltak és egy körülbelül 2-3 perces vitát 

folytatok velük arról, hogy miért döntöttek az adott márka mellett. Ezzel egy időben 

kitérek arra is, hogy milyen tényezőket vesznek figyelembe a vásárlás során és ezek 

mennyire befolyásolja őket az újbóli vásárlás során? Miután ezt megvitattuk, megkérdezek 

újabb 3-4 főt arról, hogy őket mi teszi/teheti márkahűvé a kozmetikai termékek esetében. 

Erről szintén beszélgetünk körülbelül 3 percet, kitérve a minőségi jellemzők fontosságára, 

árérzékenységre (ha a konkurencia terméke le van akciózva azt választják-e inkább), a 

márkáról elterjedt hírekről (hírnevéről) stb. 

 

3. A MÁRKANEVEINEK ÉS A BEIRSDORF VÁLLALAT ISMERTSÉGE: 

Ez a rész lesz a legtöbb időt igénybe vevő része az interjúnak, hiszen itt a Beiersdorf 

vállalatra és márkáinak ismertségének felmérésére kerül sor. Először is, felírom a flip 

chartra a vállalat  piacvezető márkáit (Nivea, Labello, Eucerin, Hansaplast, Atrix), majd 

felteszem azt a kérdést, hogy mennyire ismerik a különböző márkákat, milyen 

termékskálával rendelkeznek az egyes márkák? A válaszokat a flip chartra írom. Ezt 

követően megkérdezem, hogy használják-e - és ha igen, akkor milyen gyakorisággal – az 

említett márkák valamelyikét. Amennyiben van olyan válaszadó, aki nem használja 

rendszeresen egyiket sem, megkérdezem tőle/tőlük, hogy mi az oka ennek; mi a 

véleményük azokról a felsorolt márkákról, amik nem képezik a bevásárló listájuk részét. 

Azon interjúalanyoktól, akik rendszeresen használnak termékeket a megnevezett márkák 

közül, megkérdezem, hogy mi okozhatja a nagyobb ismertséget (esetleg közkedveltséget, 

mivel piacvezetők) az adott márkánál. A következő kérdésem pedig ötletelésen alapul. A 

kapott cetlire/lapra leírhatják, milyen javaslatokat tudnának felsorolni a márka lojalitás 

növeléséhez az egyes márkák esetében.  

A márkaismertség után térek át a vállalati oldalra. Felteszem azt a kérdést, hogy hallottak-e 

már a Beiersdorf vállalatról, és amennyiben igenleges választ adnak, megkérdezem 

honnan, milyen forrásból. A cetlin fognak szerepelni válaszlehetőségek, amiket 

bekarikázhatnak (család/ismerősök által, internetről, a termékek hátoldalán lévő 

termékismertetőkről, egyéb?)  

Megkérdezem, mennyire elégedettek a használt Beiersdorf termékekkel? A válaszokat 

szóban megvitatjuk. A következő blokk a vállalat marketing-kommunikációjának 
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felmérésére szolgál. A következő kérdésem tehát, hogy eddigi ismeretségük szerint milyen 

platformokon találkoztak már a vállalat egyes márkáival, és láttak-e már olyan kreatív 

vagy jó-érzést keltő reklámot, ami különösképp elnyerte a tetszésüket? A válaszokat, 

véleményeket, miután átgondolták, az interjú alanyok leírják a lapra. A cetlin választhatók 

különböző platformok (Tv, nyomtatott sajtó, weboldal, youtube, Facebook..stb) és egyéb 

lehetőségeket is felsorolhatnak. A pozitív véleményformálás után, megkérdezem, hogy 

fordult-e már elő olyan, hogy valamely Beiersdorf márka olyan marketing-kommunikációt 

alkalmazott, ami kifejezetten zavarta őket. Ezt szintén a lapra válaszolják meg, majd 1-2 

embert megkérek, hogy pár szóban ismertesse a válaszát és a véleményét. 

Az utolsó kérdés arra vonatkozik, hogy milyen információforrásból tájékozódnának 

szívesen, melyik lehet a legmegnyerőbb választás a vásárlók körében. Erre a kérdésre 

minden alany válaszát megkérdezem és a flip chartra feljegyzem, majd közösen 

megvitatjuk az egyes vélemények pozitív (és negatív) oldalát, és eldöntjük, melyik lehet a 

legoptimálisabb választás. 

4. BEFEJEZÉS: 

Befejezésként lezárom az interjút és megköszönöm a részvételt ajándék Beiersdorf 

termékekkel és tortával.  


