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VALódI MárKáVá ÉrT SAjáTMárKáK

A kezdetben generikus termékekként megismert kereskedelmi márkák 
hosszú utat tettek meg a fejlôdésben. Az annak idején pusztán az árelônyre 
építô stratégiát mára jóval kifinomultabb márkaépítési eszközök egészí-
tik ki, és már korántsem mondható el, hogy a sajátmárkákat egyszerûbb 
megjelenés vagy visszafogottabb marketingtámogatás jellemzi.

A kereskedelmi márkák alacsony árának oka bevezetésükkor egyszerû volt: 
az áruházak nem vagy alig költöttek hirdetésükre és csomagolásdesign-
ra, a termékeket leginkább maga a csatorna, vagyis az elérhetôség és 
az ár adta el. A kereskedôk sokat nyertek a sajátmárkás termékeken:  
a termelôi árrés kiiktatásával nagyobb nyereségre tettek szert, miköz - 
ben szélesíthették választékukat és erôsíthették a vásárlói lojalitást.

Épp ez utóbbi szempontnak köszönhetô, hogy a generikus termékeket 
egyes láncokban idôvel diverzifikált márkaportfólió váltotta fel. Kez de-
tekkor a sajátmárkás termékekhez az alacsony minôség képzete társult 
a fogyasztókban, ez azonban a kipróbálási arány növekedésével és  
a kereskedôk termékfejlesztési erôfeszítéseivel párhuzamosan fokozatosan megváltozott. Mivel a sajátmárkás 
termékek vagy az áruházlánc nevét viselik magukon, vagy kizárólag ott kapható termékek, a róluk kialakuló fogyasz-
tói képzet szorosan összefügg a lánc márkaimázsával. Emiatt a kereskedôk számára is fontos, hogy a kereskedelmi 
márkás termékek megbízhatók legyenek.

Mindezt mára a vásárlók is felismerték, és a Nielsen kutatásai szerint 69 százalékuk ugyanolyan jó minôségûnek 
tartja a sajátmárkákat, mint gyártói versenytársaikat. A minôség és megbízhatóság után újabb fejlôdési szintet 

jelentett a kereskedelmi márkák életében a diverzifikáció: a legtöbb áruházlánc  
a pusztán olcsó alternatíva helyett mára a gyártói márkák márkaépítéséhez telje - 
sen hasonló, többszintû márkastratégiát alkalmaz, melyben különbözô célcsopor-
tok különbözô igényeire szabott a kínálat.

Ezen a ponton pedig az egyes termékek helyett sokkal inkább beszélhetünk az 
áruházláncok ernyômárkája és a gyártói márkák közötti versengésrôl. Ha a Tescónak 
vagy a Sparnak vagy a dm-nek sikerül pozitív képet kialakítania a fogyasztóban, ez  
a kép kivetítôdik sajátmárkáira is. A kötôdés tehát a kereskedelmi márkák és a gyártói 
márkák esetén ugyanaz. Ezzel párhuzamosan hasonlóvá válnak a márkaépítéshez 
szükséges eszközök is, hiszen a sajátmárkák a gyártói konkurencia mellett egyre 
inkább egymással is versenyeznek.

Gaborják Éva , fôszerkesztô







































Fokasz Oresztész, vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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Nemcsak a válság miatt 
veszünk sajátmárkás 
termékeket
Bár úgy tûnhet, a vásárlók a spóro-

lás miatt fordulnak az olcsóbb 

sajátmárkák felé, felmérések sze-

rint a növekedést inkább a széle-

sedô kínálat generálja.

érzelmi elônnyé válik, 
ha nem veszünk márkásat
Egyre kevésbé van valódi minô-

ségbeli különbség a keres kedelmi 

és a gyártói brandek között, lassan 

az válik trendivé, aki nem vásárol 

márkás termékeket – mondja 

Babocsay ádám.

több mint 350 milliárd 
forintos piac a tét
A hazai fogyasztók már nem tartják 

„gagyi” csomagolásúnak és silány 

mi nôségûnek a sajátmárkákat. 

Az érettséghez közelítô piacon 

beállhat a gyártói és kereskedelmi 

márkák egyensúlya.

saját márkájukat építik
Akár magukon viselik a bolt 

nevét, akár nem, a sajátmárkák 

a kereskedôk imázsát is be-

folyásolják. A négy leg jellem zôbb 

márkastratégiát a Tesco, a dm, az 

Auchan és a Spar szemszögébôl 

mutatjuk be.
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ÜgyINdÍTó
Agárdi Irma

A szerzô a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing tanszékének adjunktusa

kereskedelmi koNtra 
gyártói márkák
AgárdI IrMA, A BudAPESTI COrVINuS EgyETEMEN MûKÖdÔ MArKETINg ÉS MÉdIA INTÉZET AdjuNKTu-

SáNAK gONdOLATAI A MárKáZáS ÉS MárKAÉPÍTÉS EgyIK LEgIZgALMASABB ÉS KOMPETITÍVEBB 

TErÜLETÉrÔL, A FOgyASZTóI ELFOgAdáSróL ÉS KOCKáZATKErÜLÉSrÔL, VALAMINT ArróL, HOgyAN 

ÉrT MárKáVá A KEZdETBEN gENErIKuS KErESKEdELMI MárKA.

A kereskedelmi márkák az amerikai kiskereskedôk kínálatában már az 

1900-as évek elején megjelentek. A kereskedelmi vállalatok a gyártók által 

generált árverseny szorításából akartak kiszabadulni, amelyre a kereskedelmi 

márkák bevezetése jó eszköznek kínálkozott. A kiskereskedôk jellemzôen  

a saját márkák árait a gyártói márkák árai alá pozícionálták. Az árkülönbséget  

a korai kutatások azonban nem a minôségi különbségre, hanem a gyártói 

márkáknál jelentkezô magas marketingköltségekre vezették vissza.

Felmerül a kérdés, hogy a fogyasztók miért hajlandóak többet fizetni  

a gyártói márkákért. Sok esetben a kockázatkerülés az oka annak, hogy inkább 

a reklámokból jól ismert terméket vesszük le a polcról. A magas ismertséggel, 

erôs márkaértékkel rendelkezô árucikkeket ugyanis hajlamosabbak vagyunk 

jobb minôségûnek ítélni, így csökkentjük a vásárlás észlelt kockázatát. 

Természetesen megfigyelhetô egy elfogadási folyamat is a fogyasztók körében.  Ha a kereskedelmi márkák 

kipróbálása után a vásárló nem észlel jelentôs minôségi eltérést, akkor átvált a kereskedelmi márkára.

Magyarországon a kereskedelmi márkák megjelenése a multinacionális kiskereskedôk piaci belépéséhez 

köthetô. A kereskedôk elsôként alapvetô szükségleteket kielégítô termékkategóriákba léptek be generikus ke-

reskedelmi márkákkal, amelyek legfôbb ismertetôjegye az alacsony ár volt. Majd a kemény diszkontok megjelenése 

ugrásszerû fejlôdést hozott a kereskedelmi márkakínálatban. A multinacionális és hazai üzletláncok a kereskedel mi 

márka portfolió erôteljes differenciálásával válaszoltak a Lidl és Aldi piaci belépésére. A prémium, illetve  

a biotermékek, családi kiszerelések ma már számos gyártói márka alternatívájaként jelennek meg a kiskereskedelmi 

választékban. A nemzetközi trendek arra utalnak, hogy a jövôben sem fog megtorpanni a kereskedelmi márkák 

térhódítása, és nem csupán az FMCg, hanem a nonfood kategóriákban is bôvülni fog a saját márkák választéka.  

A kereskedelmi márkák a megkülönböztetô stratégia fontos eszközévé váltak, mivel a termékek kizárólag az adott 

üzletláncban érhetôek el a vásárlók számára, egyben növelik az üzletek iránti lojalitást. Továbbá a kizárólagos 

forgalmazás nem teszi lehetôvé az ár-összehasonlítást, ezért csökkenti az üzletek közötti árversenyt, és rugalma-

sabbá válik az árképzés. Így nem meglepô, hogy a kereskedelmi márkák magasabb nyereséget biztosítanak  

a kereskedelmi cégek számára.
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fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

Nemcsak a válság miatt veszüNk 
sajátmárkás termékeket

Bár úgy TûNHET, A VáSárLóK A SPórOLáS MIATT FOrduLNAK AZ OLCSóBB ALTErNATÍVáT KÍNáLó  

KErESKEdELMI MárKáK FELÉ, NEMZETKÖZI FELMÉrÉSEK AZT MuTATjáK, A FOgyASZTáS ELÔrETÖ-

rÉSÉT SOKKAL INKáBB A KATEgórIA SZÉLESEdÔ KÍNáLATA gENEráLjA.

A gazdasági válság miatt még az értéktudatos vásárlók is elônyben részesítik azokat a boltokat, ahol  

a mindennapi fogyasztási cikkeket olcsón megkaphatják, ez a trend a piacok talpra állását követôen is folytatódni 

fog. A kereskedôk az új igényekre többek között a sajátmárkás termékek bevezetésével, illetve az árukészletben 

és a vállalati stratégiában meglévô súlyuk növelésével válaszolnak – derül ki a Nielsen 2010-es, globális online 

kutatásából, melynek során 53 ország több mint 27 ezer lakója válaszolt.

A megkérdezettek több mint fele számolt be arról, hogy több kereskedelmi márkás terméket vásárolt  

a recesszió alatt, 91 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy ezen a szokáson a gazdasági növekedés sem fog 

változtatni.

ÁlTalÁNoS TreNDeK

globális szinten vizsgálódva a válság hatásának jelei ennek ellenére kevéssé látszódnak a kereskedelmi 

márkás termékek forgalmában. A kutatók ugyan lassú, de biztos növekedést tapasztaltak a világban, ami azonban 

az egyre több kereskedelmi márka megjelenésének – egy több évtizede tartó folyamatnak – köszönhetô, nem 

pedig a fogyasztók spórolásának.

általánosságban elmondható, hogy egy adott kategória vezetô márkái nem „esnek áldozatul” a kereske-

delmi márkáknak. Európában, ahol a legfejlettebbek a sajátmárkák, még mindig csak 35 százalékos piaci résszel 

bírnak, az Egyesült államokban ugyanez az arány 20 százalék alatti. Mivel azonban a kereskedelmi láncok egyre 

inkább kitanulják a brandjeik népszerûsítésének fortélyait, a növekedés továbbra is folytatódni fog. A vásárlók 

egyre jobban megismerik, megszokják a kereskedelmi márkákat, egyre jobban bíznak bennük, ezért ezek ma már 

nemcsak alacsony áraikkal képesek a fogyasztók kegyeit elnyerni. Így megfigyelhetô, hogy a sajátmárkák fejlôdé-

sének része e termékek drágulása is.

A Nielsen tanulmánya szerint a „hagyományos” márkáknak nem lesz más választása, mint hogy egyenlô 

félként kezeljék a sajátmárkákat. Elôbbiek elônye a brandben rejlô garancia a minôségre és az értékre, utóbbiaké 

pedig, hogy a kereskedôk megkülönböztethetik magukat a többi cégtôl, tudatosságra nevelhetik vásárlóikat.

MINôSÉg ÉS Ár

A sajátmárkák messzire jutottak az igénytelen csomagolás és silány minôség kezdeti korszakától. A kuta-

tócég globális online felmérése során válaszolók több mint egyharmada (37%) szerint a kereskedelmi brandek 

NyITó TANuLMáNy
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jó alternatívái a gyártóiaknak, több mint egynegyede (29%) szerint pedig a legtöbb sajátmárkás termék minôsé-

ge vetekszik a hagyományos márkájúakéval. Ennél is többen, 35 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy szerintük 

egyet sajátmárkák jobb minôségûek, mint a gyártóiak.

a SaJÁTMÁrKÁK MINôSÉgÉNeK MegíTÉlÉSe (az ÁllíTÁSSal egyeTÉrTôK arÁNya) (%)

“gagyi” a csomagolásuk 32%

rossz választást jelentenek, ha számít a minôség 26%

Néhány esetben jobb minôségûek a gyártói márkáknál 35%

Ugyanolyan jó minôségûek, mint a gyártói márkák 26%

többségük legalább olyan jó, mint a gyártói márka 29%

jó alternatívát nyújtanak a gyártói márkák mellett 37%

Forrás: Nielsen – globális eredmények

A megkérdezett fogyasztók 40 százaléka véli, hogy a kereskedelmi brandek rendkívül jó ár-érték aránnyal 

bírnak, vagyis nagyon jó minôségûek ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek. A válaszadók több mint negye-

de (27%) akár többet is fizetne egy sajátmárkás termékért, ha számára bevált, viszont majdnem ugyanennyien  

(22 százaléknyian) úgy gondolják, hogy a gyártói márkák megérik a magasabb árukat. A felmérésben résztve-

vôk csaknem fele (47%) öt vagy annál kevesebb kategóriában vásárol sajátmárkás termékeket, minden harmadik 

megkérdezett pedig 6-10 kategóriában. 

a SaJÁTMÁrKÁK Ár/ÉrTÉK arÁNyÁNaK MegíTÉlÉSe (az ÁllíTÁSSal egyeTÉrTôK 
arÁNya)

(%)

a sajátmárkák azoknak valók, akik nem engedhetik meg maguknak a legjobb márkákat 34%

a gyártói márkák megérik a többletköltséget 22%

Hajlandó vagyok ugyanannyit/többet fizetni egy sajátmárkás termékért, ha kedvelem 27%

a sajátmárkák általában kiváló ár/érték arányt képviselnek 40%

gyakran összehasonlítom a kedvenc áruházam sajátmárkás árait más üzletek kínálatával 34%

Fontos, hogy a legjobb árat fizessem 35%

Forrás: Nielsen – globális eredmények

véleménye van? szóljon hozzá!

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

www.marketinginfo.hu/forum
www.lampyon.com
www.lampyon.com
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interjú
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

 Mi okozza a sajátmárkák egyre nagyobb fokú  

térnyerését?

A hagyományos márkákat alapvetôen a bennük rej-

lô, a stabilan hozott magas minôségrôl szóló ígéret 

különbözteti meg maguktól a puszta termékektôl.  

A tömegtermelésnek köszönhetôen azonban ma már 

minimálisra csökkent a brandek közötti minôségbeli 

különbség, a márkázási folyamat viszont nagyon drá-

ga, tehát a márkás termékek magasabb áron férhetôk 

hozzá a fogyasztók számára. A vásárlók egyszerûen rá-

jöttek, hogy olcsóbban is lehet minôséget kapni, ennek 

következtében pedig a sajátmárkák egyes kategóriák-

ban gyakorlatilag azonnal taroltak. Az FMCG termékek 

körében például nem nagyon beszélhetünk a brandek 

iránti érzelmi viszonyulásról, igen nehéz mondjuk egy 

kiló cukrot vagy kenyeret márkázni, és nem is éri meg. 

Az érem másik oldala, hogy bizonyos területeken (pél-

dául karórák, autók) viszont egyelôre megingathatat-

lannak tûnik a gyártói márkák dominanciája – de csak 

egyelôre.

  Hogyan változott a fogyasztók márkák iránti 

attitûdje?

Fontos, hogy fogyasztói szemmel nézve nem feltét-

lenül csak az ár a fontos, megjelent – és erôsödôben 

van – egy „smart shopper”-nek nevezhetô attitûd, az  

a kívánalom a fogyasztók részérôl, hogy okosan vásá-

roljanak, ne költekezzenek feleslegesen. A vásárlás 

érzelmi elônye, jutalma ennek nyomán egyre inkább  

a márka nem vásárlás lesz, ezt támasztja alá az is, hogy 

igen tehetôs emberek is elôszeretettel veszik a keres-

kedelmi brandeket.

 Hogyan rajzolható meg a sajátmárkák evolúciós 

görbéje?

A kereskedelmi márkák folyamatosan fejlôdnek.  

A kez detben valóban névtelen termékeket késôbb  

a ke reskedô márkájával látták el (pl. tesco gazdaságos,  

Spar Budget, stb.), majd megjelentek olyan brandek 

is, amelyek nevének semmi köze a forgalmazó cégé-

hez, sôt, sok esetben a fogyasztók nem is tudnak arról, 

hogy éppen sajátmárkás terméket vásároltak (például 

a dm vagy az Aldi esetében). ezzel tulajdonképpen 

valódi, hagyományos értelemben vett branddé válhat 

a kereskedôi is. egyébként is fokozatai vannak annak, 

hogy mennyire tekintünk egy sajátmárkát sajátmár-

kának. egyrészt a kereskedelmi lánchoz való érzelmi 

viszonyulás átültetôdik a termékeire is. A kutatások-

ból kiderül, hogy a tesco márkájára például inkább 

tekintenek kereskedôi brandként a fogyasztók, mint  

a Sparéra. rengeteget számít a csomagolás minôsége, 

egyszerûségének, „gagyiságának” foka, illetve a szár-

Érzelmi elônnyÉ válik, 
ha nem veszünk márkásat
eGYre kevéSBé vAn vAlódi MinôSéGBeli kÜlönBSéG A kereSkedelMi éS A GYártói BrAndek  
között, lASSAn Az válik trendivé, Aki neM váSárol MárkáS terMékeket. A jelenSéGre AdHAtó 
leHetSéGeS válASzokról BABoCSAY ádáM rekláMpSziCHolóGuSSAl BeSzélGettÜnk.
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mazási hely is, a Németországból és Olaszországból 

behozott termékeket például kevésbé gondoljuk saját-

márkásnak.

 A hagyományos brandek hogyan tudják felvenni  

a kesztyût?

A gyártói márkák elsô, zsigeri reakciója a promóció 

szokott lenni, ami rövidtávon segít, hosszabb távon 

viszont talán a lehetô legrosszabb válasz. Hatására 

egyrészt nô ugyan az eladott mennyiség, de csökken 

a profitráta, vagyis egy bizonyos határon túl már nem 

éri meg. Másrészt a fogyasztó úgy gondolhatja, hogy 

ha olcsóbban is lehet árulni egy terméket, akkor koráb-

ban sem kellett volna drágán - magyarul átverve érzi 

magát. A következô lépés általában a meglévô márka-

értékek még hangosabb kommunikációja szokott lenni  

a cégek részérôl. A jelek szerint azonban ez sem ve-

zet eredményre, a gyártók egyelôre nem nagyon tud-

nak mit kezdeni a problémával, ha nem így lenne, akkor 

nem úgy állnának a piaci részesedési adatok, ahogyan 

állnak. A Tesco hazájában, Nagy-Britanniában példá-

ul egyes kategóriákban immár az eladott volumen 40 

százalékát adják a kereskedelmi brandek, patinás, nagy 

múltú márkák mentek tönkre.

 Mégis milyen márkakommunikációs eszközökhöz 

lehet nyúlni?

Valójában nincs új a nap alatt e téren, csak rá kellene 

jönni, hogy valójában mit jelent a private label problé-

ma az egyes kategóriákban. A Procter & gamble egyik 

Magyarországon nem kapható márkája, a Fairy mo-

sogatószer például „lenyúlta” a smart shoppereket  

 a sajátmárkáktól oly módon, hogy kisajátította az okos 

háziasszony attitûdjét. Kommunikációja során többek 

között tippeket adott a háziasszonyoknak a háztartási 

spórolás területén, ezért az „okos vásárlás” a Fairyvel 

vált eggyé a fogyasztók tudatában. A brandnek így egy 

olyan kategóriában sikerült gyôzedelmeskednie, amely 

az alacsony fokú érzelmi azonosulás miatt többnyire 

a sajátmárkák terepe. Érdekes jelenség, hogy a Fairy 

nemcsak saját forgalmának csökkenését állította meg 

és fordította visszájára, hanem általában véve a márkás 

termékekét is a kategórián belül.

véleménye van? szóljon hozzá!

Név: BaBocsay ÁdÁm
Születési idô: 1971
Jelenlegi munkahely: millward Brown (FireFly). emellett óraadó az elte-n, 
a BGF-en-n és a mÜtF-ön, címzetes eGyetemi docens a Bce-n.
Pozíció:kvalitatív kutatÁsi iGazGató
Korábbi munkahelyek: BmB Focus, saatchi&saatchi, Gallup, mccann erickson, 
szonda ipsos
Iskolák: elte pszicholóGiai intézet, phd, Budapesti közGazdasÁGtudomÁnyi 
eGyetem marketinG-kommunikÁció szakirÁny, lund eGyetem média 
és kommunikÁciós tanszék (vendéGkutató)

ha nem dolgozol, akkor?: Futok
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véleménye van? szóljon hozzá!

gaborjak.eva@marketinginfo.hu

Nem tarthat a végteleNségig 
az uNiformizálódás

A gyárTóI MárKáK TuLAjdONOSAI ELISMErIK A KErESKEdELMI MárKáK FENyEgETÉSÉT, dE HISZNEK 

BENNE, HOgy A FOgyASZTóI KÖTÔdÉS áPOLáSáVAL ÉS INNOVáCIóVAL FEL LEHET VENNI A HArCOT  

A VErSENyTárSAKKAL.

Magyarországon a gazdasági helyzet és a fejlett kereskedelmi struktúra is segíti a kereskedelmi márkák 

elôretörését – derült ki a gyártói márkák képviselôivel folytatott beszélgetéseinkbôl. Mint anna Najdenova, a 

Vénusz és Floriol márkákat gyártó Bunge regionális marketingigazgatója elmondta, a magyar fogyasztók a régió 

más országaihoz viszonyítva is racionálisabban viselkednek. Emiatt a gyártói márkák számára az árpolitika terén 

támasztják a legnagyobb kihívást a sajátmárkás termékek – teszi hozzá a szakember.

A boltláncok márkáival több kategóriában is versenyzô Maresi képviselôje, Takács rita szerint bár a saját 

márka minden kategóriában növekszik, a tendencia az, hogy szükség van magas minôségû, megbízható márkákra 

is. A többek közt a Kellogg’s, Twinings és Iglo márkákat forgalmazó cég tapasztalatai azt mutatják, a fogyasztói 

bizalom a legfontosabb, és ha valóban minôséget szeretne a vásárló, akkor a márkát veszi meg. A vállalat a kü-

lönbözô szegmensekben különbözô intenzitású versennyel néz szembe: míg a cereáliák piacán kiélezett a harc  

a fogyasztók kegyeiért, addig a teák esetében a márkák aktivitása annyira erôs, és olyan széles spektrumú promó-

ciós eszközöket használnak a piaci szereplôk, hogy esélye sincs a saját márkáknak – mondja a menedzser.

Bár fogyasztói benyomásai alapján azzal Wiszkidenszky andrás, a Superbrands Magyarország igazgatója 

is egyetért, hogy a legnagyobb piaci veszélyt jelenleg a kereskedelmi márkák jelentik a napi fogyasztási cikkek 

márkái számára, a szakember szerint az uniformizálódás nem tarthat a végtelenségig. A gyártói márkák egy ideig 

a minôség és megbízhatóság frontján vették fel a küzdelmet az elôre törô kereskedelmi márkákkal szemben, 

mostanra azonban a fogyasztók többsége kutatások alapján is meggyôzôdött róla, hogy a sajátmárkás termékek 

nem feltétlenül jelentenek alacsonyabb minôséget. wiszkidenszky András azonban úgy véli, ezek inkább a ter-

mékek praktikus jellemzôi, és a márkatudatossághoz ezen kívül még nagyon sok érzelmi, esztétikai és tradicioná-

lis szempont – nevezetesen a kötôdés, megszokás, lojalitás és az ebbôl adódó érzelmi kapcsolat - kapcsolódik.

Erre a gyártók is erôsen építenek a kereskedelmi márkák elleni küzdelemben – mondja Anna Najdenova. 

A Bunge a Vénusz és a Floriol mellett sajátmárkás termékváltozatot is gyárt, a legfontosabb különbség azonban 

a minôség mellett a fogyasztóval kialakított interakcióban van. Egy márka folyamatos és felelôsségteljes kapcso-

latot kell, hogy ápoljon a fogyasztókkal – fogalmaz a marketingigazgató -, emellett pedig fontos eszköz a már 

említett uniformizálódás ellen a termékfejlesztés és innováció, amely szintén a gyártói márkák sajátja.

Mindennek eredményeként a Maresi sok olyan fogyasztói visszajelzést kap, hogy az olcsóbb terméke-

ket kipróbáló fogyasztók késôbb visszatérnek a Kellogg’s márkához – meséli Takács rita. A verseny azonban  

a kereskedelmi márkák mellett több fronton folytatódik: Anna Najdenova várakozásai szerint a jövôben a saját-

márkák magas arányú részesedése mellett több kategóriában az ún. B márkák, azaz olcsóbb márkás alternatívák 

térnyerése lesz jellemzô.

ÖSSZEáLLÍTáSOK

www.marketinginfo.hu/forum
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MegolDÁS-e a ProMóCIó?

A kereskedelmi márkák legnyilvánvalóbb módon az árazás területén jelentenek konkurenciát a gyártói márkák számára. A 
gfK Hungária adatai szerint bár a sajátmárkás termékek relatív árszintje széles skálán mozog (a kategória átlagárához képest 
30%-tól egészen 96-98%-ig), a legjellemzôbb adat, hogy a kereskedelmi márkák ára a gyártói márkák árának 60-80 százaléka.  
Ez pedig jelentôs különbség, különösen egy olyan piacon, amelyen köztudottan árérzékenyek a fogyasztók.

Forrás: Johannes B. Berentzen – Handelsmarkenmanagement (2009)

Kézenfekvô megoldásnak tûnhet promóciókkal felvenni a versenyt a sajátmárkák alacsonyabb áraival. „A kereskedôk azért 
kénytelenek széles körû promóciós ajánlattal élni, hogy különbözô vásárlói típusokat vonzzanak magukhoz. ugyanakkor  
a sok promóció megváltoztatja a márkavásárlók profilját, mivel sok akcióvadászt is csábítanak” – mondja Ihász-Tóth Dániel,  
a Nielsen modellezési és elemzési tanácsadója. A láncok mellett a gyártókon is erôs a promóciós nyomás, bár kategóriánként 
eltérô képet mutathat.
A piackutató tizennégy élelmiszer kategóriában méri folyamatosan a promóciós eladásokat a hiper- és szupermarketekben. 
Ezen kategóriák tavalyi bolti forgalmának értékben 43 százaléka származott promócióból, ami fél százalékpontos növeke-
dést jelent az egy évvel korábbi arányokhoz képest. Kiemelkedôen fontosnak bizonyult a promóció a sörök eladásainál, ahol 
promócióból származott a kategória értékesítésének 60 százaléka. Kávénál 100 forintból 45, ásványvíznél és szénsavas üdí-
tôitalnál 43-43 forint jutott promóciókra. 
A promóciók egyértelmûen élénkíthetik a forgalmat, ha nem nô az alapeladás, és egyúttal erôsíthetik egy termék pozícióját  
a láncok saját márkáival szemben. Az eladásösztönzés hátrányos mellékhatásaként jelenik meg azonban, hogy a promóció 
nem nyújt fenntartható elônyt. Ahogy Simon Boswell, a Nielsen brit vállalatának ügyfélkapcsolati igazgatója fogalmaz: köny-
nyen eszkalálódhat a márkák közötti promóciós verseny. Ez pedig hosszú távon megnöveli a marketingköltségeket, és egy-
úttal tartósan alacsony ár alkalmazására kényszerítheti a gyártót.
Itt jön a képbe a promóciók egy további veszélye: a látványosság. Még ha a gyártó egy alacsonyabb árszint rögzítése mellett 
dönt is, ez nem feltétlenül elégíti ki a fogyasztókat. A vásárlók ugyanis sokszor kevésbé érzékenyek a polci árak változására, 
mint a promóciókéra.
Nem egyszerû azonban csökkenteni a promóciós aktivitást – figyelmeztet Ihász-Tóth dániel. Például kis márkák számára 
szinte létfontosságú a promóció, hogy megtartsák piaci részesedésüket vagy éppenséggel ne listázzák ki ôket. ráadásul  
a promóció visszafogása a gyakorlatban hasonló lehet, mintha árat emelnének. „Amikor a vásárlók egy márkaterméket a ko-
rábbiakhoz képest ritkábban, nehezebben vehetnek meg akcióban, abból általában az következik, hogy csökken a mennyiségi 
eladás” – mondja a szakember a Nielsen mérései alapján.

gaborjak.eva@marketinginfo.hu
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GEO-akciónap gyerekeknek, 
másodszor 
 
A Geo magazin május 21-22-én másodszor rendez te meg  
a GEO-akciónapot, amelyen ezúttal az egész országból 
fogadtak gyerekeket.

A magazin a biodiverzitás megôrzésének fontosságára próbálja 
felhívni a figyelmet. Azért szerveztek immáron másodszorra akció
napot gyerekek számára, mivel vallják, hogy csak azt tudjuk 
meg védeni, amit ismerünk. Csakúgy, mint tavaly, az esemény 
helyszínéül 2011ben is a Budai Tájvédelmi Körzet Nagykovácsitól 
nyugatra esô vidékét választották, bár több helyszínnel bôvítették  
a túra útvonalát.

Az idei rendezvény nagy újdonságát az adta, hogy a házigazda 
Nagykovácsi Öko Általános Iskola mellett a különbözô csapatok 
pályázati úton nyerhették meg a részvétel lehetôségét. A GEO 
Magazin „Szerkessz saját magazint!” pályázatára közel száz 
iskola jelentkezett. Feladatuk a megadott környezetvédelmi témák 
kidolgozása volt.

Az ifjú természetbúvárok nagy érdeklôdéssel hallgatták végig az ôket 
vezetô természetvédelmi ôrök és az egyes állo másokra kihelyezett 
kuta tók ismeretterjesztô elô adásait, részt vettek a kuta tási módsze
re ket ismertetô gyakorlatokban, és teljesítették a több mint hét 
kilométeres túrát.

Demcsák Zsuzsa kisfiával, 
Váczi Gergô és SP ebihal 
vizsgálat közben

 A gyerekek mikroszkóp alatt nézhet-
ték meg a nemzeti park területérôl 
gyûjtött mintákat

Fûhálózás

Madár-
gyûrûzést 
is láthattak 
a gyerekek

Tudás  Kaland  Inspiráció

www.geopalyazat.hu/palyazat2011/eredmenyhirdetes-26
www.geopalyazat.hu/palyazat2011/eredmenyhirdetes-26
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TANuLMáNy

több miNt 350 milliárd foriNtos 
piac a tét

A HAZAI FOgyASZTóK Már rÉg NEM TArTjáK „gAgyI” CSOMAgOLáSúNAK ÉS SILáNy MINÔSÉgûNEK 

A KErESKEdELMI MárKáKAT. AZ ÉrETTSÉgHEZ KÖZELÍTÔ PIACON HAMArOSAN BEáLLHAT A gyárTóI ÉS 

KErESKEdELMI MárKáK EgyENSúLyA.

A hazai és nemzetközi boltláncok terjedésének – és az ezzel párhuzamosan szélesedô kereskedelmi márkás 

kínálatnak – köszönhetôen egyre nô a sajátmárkás termékek forgalma. A gfK Hungária felmérései szerint  

a kereskedelmi márkák piacának értéke az elmúlt 10 év alatt több mint háromszorosára nôtt, és mára 28 százalékát 

teszi ki a napi fogyasztási cikkeknek. A Nielsen kutatásai szerint mindez az élelmiszerkategóriában közel 300 milliárd 

forintot, a vegyi áru szegmensben pedig további 50 milliárdot jelent.

Forrás: gfK Hungária

NeM MINDegy, MelyIK CSaTorNa SaJÁTJa

Nem meglepô módon a kereskedelmi márkák a legerôsebbek a diszkontokban, ahol az eladások több mint 

fele jut erre a kategóriára. A vásárlók azonban közel sem tudatosan választják a sajátmárkákat ebben a csatornában: 

„Érdekes, hogy a vásárlási szokások felmérésénél a megkérdezettek a diszkont teljesítményénél a saját márkák 

meglétét nem különösen értékelik. Feltehetôen azért, mert sok vásárló nem tudja, hogy a fantázianéven árusított 

termékek valójában egy-egy lánc saját márkái” – mondja Kocsis eszter, a Nielsen ügyfélkapcsolati menedzsere. 

Mindennek ellenkezôje figyelhetô meg a hazai láncoknál – teszi hozzá a szakember -, ahol a fogyasztók a láncok 

egyik legnagyobb erényének tekintik a sajátmárkás kínálatot.

A hipermarketek vásárlói számára a Nielsen felmérései szerint fontos a jól ismert márkák széles választéka. 

Ennek is köszönhetôen a gyártói márkák erôsíteni tudták piaci pozíciójukat a legnagyobb eladóterû áruházakban, de 

sikerrel védekeztek a kereskedelmi márkák elôretörése ellen a diszkontokban és az önálló, lánchoz nem tartozó 

üzletekben is.

gaborjak.eva@marketinginfo.hu
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Forrás: Nielsen

BIzalMI KÉrDÉS

A napi fogyasztási cikkeken belül az élelmiszereknél magasabb a sajátmárkás termékek részesedése, itt  

a vizsgált 90 kategóriában 23 százalékot regisztrált értékben a Nielsen. ugyanez az érték a háztartási vegyi áruk és 

kozmetikumok közül figyelt 60 termék esetében 17% volt 2010-ben. 

„Az átlagok mögött azonban jelentôsen különböznek az arányok” – hangsúlyozza Kocsis Eszter. Az egyik 

legmagasabb, közel 50% a sajátmárkás termékek részaránya például az állateledelek forgalmából, míg mindössze 

6% a haj- és szájápolási cikkek kategóriájában. A gyártói márkák aktivitása mellett a kialakult pozíciókat a fogyasztói 

involváltság magyarázza. „A bizalom kérdése mindenképp megjelenik. A magas involváltságú termékek között, 

vagyis ahol fontos a bizalom, ott kisebb a sajátmárkák aránya például egy wC-papír, konyhai papírtörlô kategóriához 

képest” – magyarázza Kovács Krisztina, a gfK Hungária Consumer Tracking szektormenedzsere. Ezt erôsíti meg, 

hogy bár a kereskedelmi márkákat kipróbálók jelentôs hányada nem szándékozik visszatérni a gyártói márkákhoz, 

egyes kategóriákban - például a tejtermékek és húskészítmények, valamint az édességek és a babakozmetikumok 

esetén – 2010-ben esett a sajátmárkás termékek részaránya.

Forrás: Nielsen
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TUDaToS a DöNTÉS

A néhány kategóriákban regisztrált csökkenés ellenére a gyártói márkáknak nehéz dolguk akad, ha 

megpróbálják visszahódítani a sajátmárkára áttérô fogyasztókat. A Nielsen felmérései alapján ugyanis a fogyasztók 

69 százaléka szerint „a kereskedelmi márkák minôsége általában ugyanolyan jó, mint a vezetô márkáké”. A vásárlói 

döntésekben ráadásul egyre nagyobb szerepet játszanak a sajátmárkák: a megkérdezettek 83 százaléka 

összehasonlítja a kereskedelmi és gyártói márkák árait, mielôtt terméket választana.

A kereskedelmi márkák piaci érését és az áruházláncok márkaépítési törekvéseinek sikerét tükrözi, hogy  

a válaszadók 68 százaléka általában úgy gondolja, hogy minél színvonalasabb egy üzlet, annál jobb a sajátmárkás 

terméke. Csaknem hasonló arányban értenek egyet azzal, hogy a kereskedelmi márkák csomagolása legalább olyan 

jól néz ki, mint a gyártói márkáké.

állítás egyetértôk 
(%)

általában összehasonlítom a kereskedelmi márkák és a vezetô gyártói márkák árait, mielôtt 
eldöntöm, melyiket érdemes megvenni 83%

minél színvonalasabb egy üzlet, annál jobb a saját márkás terméke 68%

a kereskedelmi márkák minôsége általában ugyanolyan jó, mint a vezetô márkáké 69%

lehet, hogy olcsóbb a kereskedelmi márkás termék, de a gyártói márkák jobban megérik az 
árukat 44%

Forrás: Nielsen

MÁrKaerô PróBa

A sajátmárkák növekvô fogyasztó tábora és elfogadottsága ellenére a hazai vásárlók komoly hányada továbbra 

is hajlandó magasabb árat fizetni az egyedi értéket képviselô márkákért – mondja Ungi zsófia, a Nielsen 

kategóriamenedzsment tanácsadója. A fogyasztók 44 százaléka szerint ennek oka, hogy „Lehet, hogy olcsóbb  

a kereskedelmi márkás termék, de a gyártói márkák jobban megérik az árukat”. Ennek következtében a Nielsen által 

mért tíz legnagyobb forgalmú kategóriából nyolcban (húskészítmény, sör, sajt, szénsavas üdítôital, kávé, ásványvíz, 

gyümölcslé és gyümölcsjoghurt) a piacvezetô márkák nyolcban megôrizték vagy növelni tudták piaci 

részesedésüket. 

A sajátmárkák részesedése a stabil márkahû fogyasztói rétegnek köszönhetôen várhatóan még tovább nô az 

elkövetkezô években, de lassuló ütemben – véli Kovács Krisztina. Nyugat-Európában átlagosan 30% körül van  

a sajátmárkák érték alapú részesedése - ezt a szintet Magyarország még nem érte el, de már nem vagyunk messze. 

Talán ez lesz az az arány, ahol a hazai piacon is rögzül a gyártói és kereskedelmi márkák egyensúlya.

www.marketinginfo.hu/forum
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fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu 
KErESKEdÔK

Almárka
A legjellegzetesebb példa 

a Tesco, amely a lánc nevét 
különbözô márkanevekkel 

(Tesco Színes, Tesco Value, stb.)  
egészíti ki, a márkák közti 

hierarchia kifejezésére.

saját márkájukat építik
A KErESKEdÔK SZáMárA EgyAráNT FONTOS A gyárTóI ÉS KErESKEdELMI MárKáK SIKErE, HISZEN 

MINdKÉT KATEgórIA FOrgALMAT gENEráL. A SAjáTMárKáKNáL AZONBAN jóVAL ErÔSEBB A BEVO-

NódáS, HISZEN EZEK A TErMÉKEK – AKár MAguKON VISELIK A BOLT NEVÉT, AKár NEM – AZ ÜZLET  

IMáZSáT IS BEFOLyáSOLjáK.

egymásra épülô márkák a tescóNál: 
saját braNdek mesterfokoN

Kijelenthetô, hogy a magyar közönséggel a Tesco ismertette meg a kereskedelmi márka fogalmát. A Ma-

gyarországon 1994-ben megjelent áruházlánc mára számos védjegy tulajdonosa, sajátmárkáit elôször 1998-ban 

kezdte forgalmazni. A jellegzetes kék-fehér-piros Tesco gazdaságos (Tesco Value) volt a lánc elsô saját brandje, 

amely a mai napig az alsó kategóriát képviseli a cég hierarchikusan felépülô márkakínálatában, és elsôsorban 

alacsony árai miatt népszerû.

A középkategóriát képviselô Tesco Színes termékcsaládot 2007 szeptemberében vezette be a vállalat, 

ezek a Value termékeknél jobb minôséget képviselnek a gyártói márkáknál kedvezôbb áron. Az árucsoport több 

mint ezerféle terméke alapvetôen négy kategóriára oszlik: a friss árura, a csomagolt élelmiszerekre, a kozmeti-

kumokra és a háztartási vegyi árura. Népszerûségét jól jelzi, hogy a bevezetés utáni elsô héten egy teljes vasúti 

hûtôkocsi maximális terhelésének megfelelô mennyiség, 19 tonnányi fogyott belôle, a társaság kénytelen volt 

nagyobb készleteket rendelni beszállítóitól.

A gazdasági válság miatt beinduló fogyasztói spórolásra reagálva a Tesco 2009 áprilisában bevezette  

a Családi Márkákat, amelyek révén több száz mindennapi fogyasztási cikket (kávét, gyümölcsleveket, rizst, 

tésztát, édességeket, készételeket, kozmetikumokat, háztartási vegyi árut, stb.) kínál a kispénzûeknek. 

Az akkori felmérések azt mutatták, hogy a vevôk nagy része egyértelmûen a márkatermékeket  

részesíti elônyben, ugyanakkor egyre fontosabb tényezôvé válik az ár.

A vállalat a felsôkategóriás márkakínálatra a Tesco Prémium termékcsaláddal  

válaszolt. További differenciálási kísérletet jelentettek a Tesco Light Choices 

és Fitt termékcsaládok, melyekkel az egészséges életmód növekvô 

népszerûségét igyekezett meglovagolni az 

áruházlánc, ezek azonban mára eltûntek 

a kínálatból. A napi fogyasztási cik-

keken túl manapság a Tesco sa-

ját ruhamárkákat és egy elekt-

ronikai márkát is birtokol, 

elôbbiek Cherokee és F&F 

néven, utóbbi Technika el-

nevezéssel található meg 

a polcokon.
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szíveseN fizetüNk, ha vaN mibôl és vaN miért

TÖBBSÉgÜNKET AZ ALACSONy ár VONZZA AKKOr, AMIKOr SAjáTMárKáS TErMÉKET VáSárOL, 

A TAPASZTALATOK SZErINT AZONBAN HAjLANdóAK VAgyuNK TÖBBET FIZETNI A MAgASABB MINÔ-

SÉgÉrT, HA úgy ÉrEZZÜK, HOgy EZ TÉNyLEg SZÜKSÉgES. KANyó rOLANd, A dM SZOrTIMENT ÉS  

Pr MENEdZSErE VáLASZOLT KÉrdÉSEINKrE.

  Milyen valódi pluszt hordoznak a hagyományos márkák a kereskedelmi márkákhoz képest – ha egyáltalán?

A brand egy képzet, ami egy fogyasztó fejében összeáll, mindabból a tapasztalatból, amit azzal a márkával vagy 

céggel kapcsolatban szerez. Ezek a tapasztalatok lehetnek egy plakát, egy tévéreklám, felhívhat egy call centert, 

megláthatja az interneten, a vevônek, fogyasztónak bármiféle kapcsolatból egy élménye születik. Ezeknek az él-

ményeknek az összessége az, amibôl kialakul a fejében egy kép, egy összetett fogalom, ami egyfelôl egy brand-

ígéret, másfelôl a vevôben elvárást alakít ki.  A brandek nemcsak a minôségrôl szólnak, mert ezen már túlléptek, 

hanem a másságról, az egyediségrôl is. Erre a másságra, egyediségre a fogyasztó öntudatlanul bizonyos érzelmi 

rezonanciával válaszol, szerencsés esetben megszereti. Ez az érzelmi elkötelezôdés nagymértékben hozzájárul 

ahhoz, hogy legközelebb is ezt a szolgáltatást válassza. Létrejön egy tapasztalat, amely alátámasztja a márka 

ígéretét, és ezzel erôsíti az ügyfél elkötelezôdését a brand iránt.

 Azokban a termékkategóriákban tûnik a legerôsebbnek a kereskedelmi márkák fenyegetése, amelyekben  

magas a használati gyakoriság. Miért?

A kereskedelmi márkás termékek ismertsége és elfogadottsága az elmúlt idôszakban növekedett, többek között 

azért, mert a fogyasztók egy része úgy törekszik fogyasztása fenntartására, hogy olcsóbb termékeket vásárol.

 Meglátása szerint az Önök által forgalmazott sajátmárkás termékek minôsége hogyan viszonyul a gyártói  

márkákéhoz?

A kereskedelmi vagy saját márkák amellett, hogy hozzájáruljanak a bolthálózat imidzsépítéséhez, segítenek  

a bolthûség és az egyedi választék kialakításában is. Ha megegyezik a neve a hálózatéval, akkor a márkaígérete is 

ugyanaz. Ami a kereskedô kompetenciája, az a saját márkáé is.

 Mekkora az esély, hogy egy kereskedelmi márkára áttért fogyasztó a jövôben visszatér egy hagyományos  

márkához, és mi az, ami ezt kiválthatja?

2001-ben még a magyar fogyasztók közel egyhatoda nem találkozott saját márkás termékekkel, de három év 

alatt ez az arány kevesebb, mint a felére esett vissza. Mára minden negyedik honfitársunk a saját márkás termé-

kek rendszeres vásárlója lett, miközben 2003-hoz képest minimálisan nôtt azok aránya, akik ritkábban ugyan, de 

kosarukba tesznek ilyen árukat. A napi fogyasztási cikkek kereskedelmében nôtt a saját márkás termékek érték-

beli részesedése, tehát akik vásárolnak ilyen termékeket, azok egyre több termék esetben és egyre gyakrabban 

teszik ezt.

 Hogyan lehet a minôséget tudatosítani egy árérzékeny és a kereskedelmi márkákat megbízhatónak érzékelô 

fogyasztóban?

A dm sajátmárkás termékei semmiben nem maradnak el a vezetô márkák mögött, árukat tekintve azonban lénye-

gesen kedvezôbb alternatívát nyújtanak. A német Stiftung warentest fogyasztóvédelmi alapítvány idôrôl idôre 

teszteli a termékeinket, melynek eredményeit a dm honlapján, illetve a termék csomagolásán is feltüntetjük. 

Többek között az alverde, babylove, alana, Balea, das gesunde Plus, denkmit, dontodent, jessa, Profissimo, sanft 

& sicher, Saubär, vagy éppen a Sundance márkánk is „jó” vagy „nagyon jó” minôsítést kapott. 

 A közösségi média elôretörése (és ennek kapcsán a fogyasztói véleménymegosztás) a kereskedelmi vagy  

a gyártói márkáknak kedvez inkább?
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Véleményem szerint mindkettônek jót tesz, hiszen rengeteg brand, márka, forgalmazó vagy akár gyártó indított 

hivatalos Facebook oldalt az elmúlt idôszakban a különbözô social media platformokon. A dm hivatalos Facebook 

oldala 2010. október 26-án indult el, jelenleg 11 200 rajongónk van. A sajátmárkás újdonságokat folyamatosan 

megosztjuk a felhasználókkal, véleményeket, tapasztalatokat kérünk tôlük, és rengeteg bennük megfogalmazott 

vagy felmerült kérdést válaszolunk meg nap mint nap.

 A kereskedelmi márkák jelentik-e a legnagyobb piaci veszélyt jelenleg a napi fogyasztási cikkek márkái  

számára?

Háztartási vegyi áruk tekintetében a kereskedelmi márkák legnagyobb piaci részarányát a háztartási papíroknál 

(44 %), babaápolási termékeknél (34 %) és nôi higiéniai termékeknél (14 %) mérték (forrás: AC Nielsen), míg  

a legalacsonyabb arányt a hajápolás, és a fogkrémet, fogkefét magában foglaló szájápolás kategóriájában tapasz-

talták 5 illetve 7%-kal. Figyelemre méltó, hogy az erôsen támogatott, vezetô gyártói márkák többségének piaci 

részesedése a teljes piacon nem csökkent a legutóbbi hónapokban, ami azt mutatja, hogy a fogyasztók egy része 

hajlandó megfizetni a prémium árat a magas minôségért.

 Hogyan versenyezhet a márka, ha a fogyasztó meggyôzôdött róla, hogy a kereskedelmi márka ugyanazt  

a minôséget nyújtja és ugyanúgy megbízható?

A megoldás a lovemark erôsítése, azaz a márka olyan szintre emelése, amely túlmutat a racionalitáson a hozzá 

való ragaszkodás tekintetében. Az a nyertes márka, aki kívül tud maradni a sajátmárka kontra gyártói márka harc-

ból. 

 Befolyással van-e a márkák vonzerejére, hogy szegmensükben mennyire erôsek a kereskedelmi márkák?

Nagyon fontos, hogy a terméknek az adott kategóriában erôs szakkompetenciával kell rendelkeznie. Szintén  

fontos a folyamatos innováció és a prémium minôség, elérhetô áron.

Egyedi márkák
Egyes láncok a vállalat nevétôl teljesen 
függetlenítik sajátmárkáik elnevezését. 

A termékek vagy termékcsoportok 
önálló nevet kapnak, ennek 

köszönhetôen viszont a fogyasztók 
számára kevésbé világos, hogy 

kereskedelmi márkával találkoznak. 
Ezt a stratégiát alkalmazza többek 

közt az Aldi és a dm.
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saját márka: az auchaN még az elejéN tart

CSAK KÉT ÉVE áruSÍT HAZáNKBAN SAjáTMárKáS TErMÉKEKET A FrANCIA ErEdETû AuCHAN HI-

PErMArKETLáNC, VárKONyINÉ gILLEMOT KATALIN KOMMuNIKáCIóS IgAZgATó SZErINT MEg KELLETT 

VárNI AZ ÉrTÉKESÍTÉSI KAPACITáS FEjLÔdÉSÉT. A CÉL EgyELÔrE A TÉrNyErÉS.

 Cégük csak viszonylag késôn – 2009-ben – kezdte meg a sajátmárkás termékek árusítását. Miért vártak eddig, 

és ha már ennyit vártak, miért pont akkor indították útjára az Auchan márkát?

Az volt az álláspontunk, hogy a sajátmárkás termékekhez bizonyos értékesítési kapacitás kell - 2009-ben, 12 

áruházzal értünk el ahhoz az éves vásárlószámhoz, hogy érdemes volt vele foglalkozni. Ezzel párhuzamosan  

a közép-kelet-európai országok közül többen (románia, ukrajna, Lengyelország) is ebben az idôszakban kezd-

tek el foglalkozni vele, ez regionális együttmûködési lehetôséget is ad nekünk a termékfejlesztés területén. 

 Mik meglátása szerint a sajátmárka forgalmazásának elônyei és hátrányai? Hogyan lehet megtalálni a helyes 

arányokat?

A gyártói brandek esetében a termékeknél magas a marketingköltség aránya - a sajátmárkás termékeknél ezt  

a különbözetet az árba tudjuk forgatni, ezért magasabb minôséget tudunk olcsóbban kínálni. A sajátmárkás ter-

mékek lehetôséget kínálnak arra is, hogy olyan termékeket nyújtsunk a vásárlóknak, amelyeket máshol nem ta-

lálnak meg; ez a brandek esetében nem megoldható.

 Mekkora az Auchan-márkás termékek forgalma, s hogyan változott ez az elmúlt pár évben? Vannak-e ezzel 

kapcsolatosan konkrét célok, s ha igen, mik ezek, illetve hogyan próbálják megvalósítani ôket? 

A folyamat elején vagyunk, egyelôre az a célunk, hogy minél több szükségletre tudjunk sajátmárkás választ adni. 

A termékek teljesítményét saját kategóriáján belül mérjük, s egyelôre nem annyira az elért arány, forgalom, sok-

kal inkább a tendencia az, amit figyelünk - nevezetesen, hogy tud-e piacot nyerni az új termék. Az eddigi tapasz-

talataink szerint kiemelkedôen jó volt a fogadtatása a fagylaltoknak, jégkrémeknek - és nagy siker a chips. 

Pillanatnyilag a sajátmárkás termékek számának növelése az elsôrendû célunk.

   Honnan tudják, hogy milyen kategóriában érdemes jelen lenni sajátmárkás termékkel?

A piackutatások alapján választjuk ki, hogy melyek azok a ter-

mékkategóriák, amelyeket leginkább keresnek  

a vásárlók; az a célunk, hogy a legfonto - 

sabb vásárlói igényekre adjunk sajátmár-

kás választ - illetve keressük azokat 

az új szükségleteket, amelyekre 

a jelenlegi termékválasztékban 

esetleg nem talál kielégítô vá-

laszt a vásárló.

Saját márkák
Csak a lánc nevét viselik 
a sajátmárkás termékek 
például az Auchanban. 

Itt a termékeket csupán egy 
leíró név különbözteti meg 

az ernyômárka alatt.
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Nem eszik meg a sajátmárkák a hagyomáNyosakat

HOgy MIÉrT ÉS MILyEN MódON FÉrNEK MEg BÉKÉBEN EgyMáS MELLETT A KErESKEdELMI ÉS A 

gyárTóI BrANdEK, FEHÉr ISTVáN, A SPAr MAgyArOrSZág KOMMuNIKáCIóS IgAZgATójA VEZETTE LE 

NEKÜNK.

Amióta a XIX. század második felében elôször megjelentek a kereskedelmi, vagy köznapi nevükön saját-

márkák, ezek folyamatosan együtt élnek a gyártói márkatermékekkel – magyarázta az igazgató. Nagytömegû 

elterjedésük azután a múlt század 70-es éveiben kezdôdött, melynek számos kereskedelem-, piac- és fogyasz-

tásfejlôdési oka van.

Maguk a kereskedelmi márkák és a márkapolitika is óriási fejlôdésen ment keresztül az elmúlt évtizedek-

ben, igazodva a kereskedelem fô vonulataihoz, s a mindenkori piaci, fogyasztói igényekhez.

Mindezek okán, de sok egyéb tényezô miatt is, nem lehet a kereskedelmi és gyártói márkák elemzésének, 

összehasonlításának vonatkozásában a „fenyegetés” vagy „piaci veszély” kifejezéseket használni – mondta el Fe-

hér István. Véleménye az, hogy inkább piaci versenyhelyzetrôl, márkák, márkacsoportok versengésérôl van szó. 

E versenyben pedig a folyamatokat és a végeredményt a fogyasztók vásárlásban megnyilvánuló állásfoglalása 

dönti el. Különösen igaz ez a márkák esetében, ahol a döntés racionális elemei mellett igen nagyfokú az érzelmi 

tényezôk hatása.

A kereskedelmi márkás termékeket mindig is kedvezô ár-értékarányuk miatt keresték a vásárlók, amit egyes 

költségtényezôk – fôleg az alacsonyabb fajlagos reklámköltség – pozitív hatása eredményez. A gazdasági válság 

miatt, a szûkülô fogyasztásra való tekintettel pedig e termékek szerepe még inkább felértékelôdött.

Az 1997-ben történt elsô bevezetés óta a SPAr Magyarország is folyamatosan bôvíti márkatermékei vá-

lasztékát, mely termékek száma már mintegy kétezer. A SPAr márkák jól megférnek a gyártóiakkal, a termékvá-

lasztékban jelen van valamennyi fontos és keresett gyártói márkatermék is.

A kereskedelmi márkapolitika is óriási fejlôdésen ment keresztül, s a cég e márkafejlesztéseknél is a minô-

ségre, a minôségi követelmények elsôdlegességére helyezi a hangsúlyt, mind a termékek tartalmát, jellemzôit, 

mind külsô megjelenésüket tekintve.  A SPAr márkatermékek döntô részét neves, a minôséget eleve garantáló, 

sokszor a hagyományos márkát is gyártó magyar termelôk állítják elô. E termékforgalomból egyébként a magyar 

termékek több mint 80%-kal részesednek. Ezek mellett olyan nemzetközi márkák is bevezetésre kerültek, mint 

a dESPAr márkanevû olasz különlegességek, vagy – az egészségtudatosság jegyében – a speciális vásárlói igé-

nyeket kielégítô SPAr Natur*pur biotermékek, továbbá a SPAr Vital és a SPAr free from termékcsaládok.

Vegyes
Végül vannak olyan áruházak, 

melyek vegyesen alkalmazzák a fenti 
megoldásokat. A Spar polcain például 

Spar Vital és Spar free from néven épp úgy 
megtalálhatók termékek, mint az elsôre 
nem egyértelmûen a lánchoz köthetô 

Beauty Kiss márkanév alatt. A vállalat 
tudatosan használja a megkülönböztetést: 

a magas minô séget képviselô, egyedi 
fogyasztói igényeket kielégítô termékek 

viselik magukon az áruház nevét, 
míg a generikusabb termékek önálló 

márkanév alatt futnak.
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Záró TANuLMáNy

érett és fejlôdô piacok 
a kereskedelmi márkák 
horizoNtjáN

A KErESKEdELMI MárKáK TErÉN MÉg AZ EgyESÜLT áLLAMOK IS EuróPáTóL TANuL. A VILág 

KÜLÖNBÖZÔ rÉgIóIBAN ELTÉrÔ PIACI HELyZETBEN VANNAK A LáNCOK SAjáT MárKáI, dE A LEgTÖBB 

KONTINENSEN MÉg jELENTÔS BÔVÜLÉS ELÔTT áLL A KATEgórIA.

gazDaSÁgI rögvalóSÁg

Az utóbbi évek pénzügyi válsága által leginkább érintett gazdaságokban a fogyasztók a kereskedelmi 

brandekhez fordultak spórolás céljából – mutatott rá a Nielsen 2010-es, globális online kutatása, melynek során 53 

ország több mint 27 ezer lakója válaszolt. A köztudottan nagy bajban lévô görögország, Írország, Portugália és 

Spanyolország Vietnammal kiegészülve adja a válság miatt a sajátmárkákhoz „menekülô” országok top5-ös listáját, 

ezekben az államokban nôtt a leginkább e termékek forgalma. A spektrum másik végén a csehek, a dánok, a litvánok, 

az olaszok és a svájciak állnak.

A sajátmárkák térnyerése azonban állandósulni látszik, többek között hazánkban (azonkívül Ausztriában, 

Finnországban, Hollandiában, japánban, Kanadában, Nagy-Britanniában, Norvégiában, Portugáliában és Svéd-

országban) is 95 százalékig biztosra veszik a megkérdezettek, hogy a válság után is vásárolni fogják  

a kereskedelmi brandeket.

Forrás: Nielsen

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu
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eUróPÁBaN a HelyzeT FoKozóDIK

A sajátmárkák egyértelmûen Európában a legerôsebbek – derül ki a Nielsen tanulmányából. A piaci kon szo-

lidáció és a sajátmárkákba történt korai beruházás miatt egyes cégek forgalmának immár több mint 40 százaléka 

származik e termékek eladásából. A cégek összeolvadása révén jutott pénz innovációra, piackutatásra és marketingre 

is, amelyek mind a sajátmárkák erôsödését szolgálták. Összehasonlításul: az Egyesült államokban az e tekintetben 

legerôsebb kereskedôláncok eladásainak is csak 20-30 százalékát adják a kereskedelmi brandek, fôleg azért, mert 

az ottani piac sokkal fragmentáltabb.

A kereskedelmi márkák Európán belül fôleg Nagy-Britannia kiskereskedelmében játszottak nagy szerepet az 

utóbbi két évtizedben – állapítja meg a kutatás. A vállalatok hatalmas összegeket fektettek saját brandjeik 

megalkotásába és marketingjébe, ami olyan márkákat eredményezett, amelyeket legalább annyira elismernek  

a fogyasztók, mint a gyártóiakat.

A sajátmárkák részesedése a brit piacon 52 százalékos, ami enyhe csökkenés az egy évvel korábbi 52,8-hez 

képest. Az esés annak tudható be, hogy a szigetországban folyamatosan hatalmas (40-50 százalékos) 

árleszállításokkal árultak egyes gyártói márkás termékeket, a kereskedôk azonban egyre inkább arra próbálják rávenni 

a fogyasztókat, hogy ne csak az ár alapján döntsenek.

A legjobban     a görögök kedvelik a sajátmárkás termékeket a kontinensen, csaknem kétharmaduk (63%) vélte 

úgy, hogy ezek a brandek jó alternatívát nyújtanak a gyártóiakkal szemben. utánuk az osztrákok, a portugálok,  

a dánok és a finnek következtek a top5-ben, 61, 60, 59 illetve 57 százalékkal. A minôség kérdésében igen nagy  

a szórás a régióban, összességében 34 százalék gondolja úgy, hogy a sajátmárkák nem rosszabbak a gyártóiaknál  

e tekintetben, miközben a németeknek és az íreknek csaknem fele (48%), az olaszoknak viszont kevesebb mint 

negyede (23%), a lengyeleknek pedig például mindössze 14 százaléka van ezen a véleményen.

Forrás: Nielsen
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véleménye van? szóljon hozzá!

ÉSzaK-aMerIKa: NöveKeDÉS az USa-BaN, CSöKKeNÉS KaNaDÁBaN

Bár az Egyesült államokban csak 17,4, Kanadában pedig 18,1 százalékát teszik ki a sajátmárkás termékek  

a teljes kiskereskedelmi forgalomnak, komoly üzletnek számít a terület. Az uSA-ban csaknem 90, Kanadában pedig 

11,4 milliárd dollárt tesz ki a szegmens. A recessziónak köszönhetôen Amerikában növekedést tudtak elérni  

a kereskedelmi márkák, Kanadában viszont enyhe csökkenés tapasztalható a 2005 és 2010 közötti idôszakban, mert 

a nemzeti gyártói brandeket agresszív árleszállításokkal népszerûsítették.

A sajátmárkás termékek teljesítménye mindkét országban változik kategóriánként. Kanadában csak  

a zöldségek, az egészségügyi és szépészeti cikkek, az uSA-ban az élelmiszerek és az italok terén is jól muzsikálnák 

a boltok márkái.

Bár a kereskedelmi forgalom túlnyomó részét a hagyományos márkás termékek teszik ki a régióban, a Nielsen 

szerint hosszú távon mindkét országban a sajátmárkások elôretörése várható. A gazdaság sebezhetôsége miatt  

a fogyasztók egyre inkább a jó ár-érték arányú cikkeket keresik majd.

A megkérdezett észak-amerikaiak 42 százaléka szerint jól helyettesíthetôk a gyártói márkák a ke res-

kedelmiekkel, a kanadaiak körében viszont kicsit magasabb azok aránya, akik szerint a sajátmárkák is vannak olyan jó 

minôségûek, mint a hagyományosak (40 illetve 37 százalék). Fordított viszont a helyzet a tekintetben, hogy mennyien 

gondolják jónak a sajátmárkás termékek ár-érték arányát, az uSA-ban ez az arány 48, Kanadában 45 százalékos.

Mindkét országban a fogyasztók több mint fele (Kanada: 60%, uSA: 55%) nyilatkozott úgy, hogy a recesszió 

alatt több sajátmárkát vásárolt, mint korábban. Csaknem mindegyik válaszadó (Kanada: 95%, uSA: 94%) számolt be 

arról, hogy a gazdaság talpra állása után is venni fog kereskedelmi márkás termékeket.

ÁzSIa-óCeÁNIa: gyereKCIPôBeN a SaJÁTMÁrKÁK

A kereskedôk ázsia-óceániában is egyre többet költenek márkáik fejlesztésére, de azok továbbra is fejletlenek. 

A régióban a legjobban Ausztrália, új-Zéland és japán kereskedelmi brandjei állnak, a legrosszabbul pedig Tajvan, 

Kína és Hongkong márkái. Indiában a fogyasztók egyelôre a térségben átlagosnak mondható mértékben bizalmatlanok 

a sajátmárkákkal szemben, ami azonban a kereskedôk kísérletezései nyomán minden bizonnyal hamarosan változni 

fog – olvasható a kutatásban.

általánosságban elmondható, hogy a fejlôdô piacokon a közép- és felsôosztály nyit elôször a kereskedelmi 

brandek felé. Az alacsony keresetûek számára több bizalom szükséges a vásárláshoz, hiszen nem engedhetik meg 

maguknak a melléfogásokat. A régióban még erôsen tartja magát az a nézet a fogyasztók körében, mely szerint  

a gyártói márkák megérik az extra költést.

laTIN-aMerIKa a SeregHaJTó

A latin-amerikai térség piacain 1 és 12 százalék között van a sajátmárkák részesedése a teljes kiskereskedelmi 

forgalomból. A kereskedelmi brandek lassú, de jól érzékelhetô javulást tapasztalhattak 2008 és 2010 között,  

a legnagyobb mértékben Kolumbiában és Mexikóban nôtt a részesedésük 6,4 illetve 1,5 százalékkal. Az alacsony 

bázis miatt a régió összes piacán komoly lehetôségek állnak még a kereskedôk elôtt.

www.marketinginfo.hu/forum


A FAIR VEZETŐ MAGAZIN!

Tegyünk EGYÜTT
a közlekedési morál javításáért!

A idei kampány 2011. május 11-én kezdődött és közel két hónapon át tart. Nem a KRESZ értelmezé-
séről, hanem sokkal inkább azokról a problémákról szól, amelyek jellemzik a mindennapi, bármelyi-
künkkel előforduló közlekedési szituációkat: az irányjelző használata, a gyalogosok iránt tanúsított 
fi gyelmesség, no és általában a felelősségteljes, „normális” közlekedés. Az utakon tapasztalható 
általános morál javítását célzó kezdeményezéshez több neves cég is csatlakozott- köztük a Honda, 
Hungaroring, Vezetéstechnikai Centrum, akik támogató partnerként ugyanúgy felvállalják és maguké-
nak érzik a „probléma” orvoslását, mint a kampányt életre hívó Autó-Motor.

A FAIR vezető programmal kapcsolatban további részleteket és érdekességeket
a http://www.automotor.hu/fairvezeto weboldalon találnak.

Négy esztendeje már, hogy az Autó-Motor zász-
lajára tűzte a közlekedési morál javítását. Ennek 
apropóján indult útjára a FAIR vezető kampány 
– a programhoz 2008 óta több ezer autós, moto-
ros és kerékpáros csatlakozott. Hazánk legrégebbi 
és legolvasottabb autós szaklapja kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy hasábjain teret adjon a közleke-
désbiztonság kérdésének. A FAIR vezető program 
az írt és íratlan szabályok tudatosítására helyezi a 
fő hangsúlyt, s ez a közlekedés valamennyi szerep-
lőjének érdekében történik.

A id i k á 2011 áj 11 é k dődött é kö
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TwITTErEN ÉS FACEBOOKON IS KÖVETHET MINKET!
http://www.twitter.com/atM_interaktiv

http://www.facebook.com/atM.interaktiv

                 FrISS HÍrEKET, 

POrTáLjAINKON!

OLVASSON 
PIACI INFOrMáCIóKAT 
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