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Földi Katalin

A kereskedelmi márkás termékek és a havi vásárlók

1. Kereskedelmi Márka
Már a '90-es évek elején az európai és hazai várható trendek között szerepelt, hogy nő

a kereskedelmi márkák száma és egyre jelentősebb szerepet fognak betölteni. Kovács
Géczi ,A német kereskedelmi márkák között már prémium márkák jelentek meg az
élelmiszerpiacon. A Gfk Consumer-Scan szerint ott már 38 %-os a kereskedelmi márkák
piaci részaránya."1

„Egyes szakértők a forgalom maximum 50 %-áig becslik a kereskedelmi márkák
értékesítésének természetes határát."2

1.1. A név kötelez?
Kezdetekben No name, márka nélküli illetve fehér termékeknek nevezték az első gene-

ráció során, de nemcsak az elnevezés változott, hanem a minőség és a név mögötti
mondanivaló is. Követik azt a fogyasztói attitűdbeli tendenciát, hogy érzékenyebbek árra,
minőségre és értékre. Több szakirodalmi forrás is saját márkaként aposztrofálja a
kereskedelmi márkát, holott önmagában ezt a kifejezést a termelő vállalat a termelői
márkájára is használhatja. így szerintem a saját márka kifejezés csak akkor állja meg a
helyét, ha mellette a konkrét kereskedelmi vállalat is megjelölésre kerül.

Kotler is használja a házi márka és a saját márka megjelölést is. Kovács Géczi Judit a
kereskedelem házi megjelöléseként említi cikkében, ezzel a megfogalmazással is vitába
szállók, ha van házi megjelölés, akkor van nem házi is, véleményem szerint ez pontatlan
körülírása a kereskedelmi márkának.

Lehota „a saját márka kifejezést csak a termelői vállalati márkákra alkalmazza, amelyen
belül 4 féle lehetséges márkastratégiát különít el. Nemzetközi tapasztalatok szerint a
választékban a túl nagy arányú kereskedelmi márkás termékek aránya bizonyos vevőréteg
elvesztéséhez vezethet."3

1.2. Kiemelkedő szerepe, elégedettség és hűség
„A márkázott termékek a kereskedelmi vállalatoknak is garanciát jelentenek, és bizo-

nyos fokig mentesítik azokat a reklám alól is."4 „Egy kereskedelmi márkás termékekkel
kapcsolatos német kutatás megkérdezettjei szerint alacsonyabb árfekvésűnek érzik, árérzé-
kenyebbek velük kapcsolatban, közepes minőségűnek ítélik, és kevésbé ragaszkodnak
hozzájuk."5

1 Kovács Géczi Judit, 2007: Uj kereskedelmi prémiummárka-stratégiák a vevőkért folytatott harcban. In: Nemzetközi
marketing 2007. évf. 1. sz. 43. p.

2 Philip Kotler, 1998: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1998. 497. p.
3 Lehota József, 2001: Élelmiszer-gazdasági marketing. Műszaki könyvkiadó Budapest, 2001. 223-224. p.
4 Töröcsik Mária, 1998: Kereskedelmi marketing. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1998. 168. p.
5 Töröcsik Mária, 1998: Kereskedelmi marketing. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1998. 171. p.
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„A kereskedelmi márkák növekvő megjelenése alapvetően stratégiai kérdés. Sok válla-
lat pl.: Tesco jelentős erőket fordít a kereskedelmi márkák fejlesztésére és ezen márkákat
hordozó termékek előállítására."6

A kereskedelmi vállalatok számára a kereskedelmi márkával ellátott termékek választé-
kukba való bevonása nem csupán fontos eszköz az egyre inkább élesedő versenyben.
Hanem a vásárlói bolt- lánchűség kialakításának eszköze is. Hiszen az adott kereskedelmi
márkás termékek csak az ahhoz a kereskedelmi lánchoz tartozó kereskedelmi egységek-
ben, illetve csak egy konkrét kereskedelmi egységben vásárolható meg. Ennek akkor van
jelentősége, hogyha a vásárolni kívánt termékek alapján dől el a boltválasztás, nem más
tényezők befolyásolják. Az újravásárlásnak nem a tárgya, hanem a helye válik fontossá.

„Kovács Géczi Judit a férfiak márkahűség kialakulását egy férfi-női kapcsolathoz
hasonlítja."7 Ha a termelői márkák és vevők relációja a komoly kapcsolatot szimbolizálják,
akkor a kereskedelmi márka minősül a harmadiknak, ebben a kétszereplős kapcsolatban,
mely időlegesen elcsábítja a vásárlót, de ő könnyen visszatérhet a korábbi, megszokott
partnerhez/termékhez.

„A férfi-márka kapcsolat kialakulási folyamat lépései: megismerés, mérlegelés és
vágyakozás (meghódítás), preferencia és vásárlás, után két további lépés következhet elé-
gedettség, melyet hűség követ, illetve az elégedetlenség, mely az elválást vagy az újbóli
vásárlást vonhatja maga után."8

A vágyaink titokzatos tárgya mennyire lehet kereskedelmi márka, hogyha az általa
kialakított hűség olyan viszonylagos csupán. A napi fogyasztási cikkek (FMCG) piacán az
elégedettség nem feltétlenül vált ki márkahűséget, hanem márkaváltogatás is követheti.

Saját kutatásom keretében a kereskedelmi márkás termékekkel való elégedettséget
illetve elégedetlenséget, valamint a vásárolt termékek kategóriáját veszem górcső alá a
későbbiekben.

2. Napi vásárlás versus havi vásárlás
„Kétféle vásárlást szoktak végezni a háztartások, egyrészt az éppen aktuálisan kifogyott

termékeket pótolják - ezek a napi vásárlások -, másrészt végeznek ún. nagy bevásárlá-
sokat. Ez utóbbinál a készleteket hosszabb időre töltik fel. A kétféle vásárlás az esetek
döntő többségében más-más helyen történik. A napi vásárlásnál a kényelmi szempontok
számítanak (elérés kényelme elsősorban) a nagy bevásárlás esetén a bolt árszínvonala és
választéka játszik döntő szerepet. A vásárlási helyzet többféleképpen is befolyásolhatja a
bolton belüli magatartást. Nagy bevásárlás esetén valószínű, hogy több időt szán a vásár-
lásra, hajlandó nagyobb távolságra is elmenni, lehetséges, hogy családostól megy és a
költségvetési kerete is rugalmasabb."'

6 Bauer András-Berács József, 2002: Marketing Aula Kiadó Budapest, 2002. 197. p.
7 Kovács Géczi Judit, 2007: A vágy titokzatos tárgya: a márka. In: Nemzetközi marketing 2007. évf. 2. sz. 42. p.
8 Kovács Géczi Judit, 2007: A vágy titokzatos tárgya: a márka. In: Nemzetközi marketing 2007. évf. 2. sz. 43. p.
9 Kenései Zsófia, 2002: A kiskereskedelem lehetőségei a vásárló bolthűségének megtartásában. In: Vezetéstudomány, 2002.

XXXIII. évfolyam 2. szám 21. p.
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„A magyar vásárlók boltválasztását vizsgálva láthatjuk, hogy megtörtént a vásárlások-
nak a szétválása, amely Nyugat-Európában már régóta jellemző. Markánsan elkülönülnek
egymástól a napi kis bevásárlások és a kétheti, havi nagybevásárlások."10

„Napjainkban a legtöbb vásárlás ún. „repertoárvásárlás". A vevő mielőtt bemegy a
szupermarketbe már tudja, hogy mit akar vásárolni. Egy listán nem szereplő termék csak
akkor kerül a vevő kosarába, ha megfelelő figyelemfelkeltő jelleggel rendelkezik. Itt játs-
zik szerepet a PoS eszközök.""

3. Szekunder kutatás
„2005. évi kutatása szerint hazánkban a megkérdezettek 64 %-a még mindig gyakran és

kis mennyiségben vásárol. Ez betudható egyrészt annak, hogy szívesebben adnak ki a
vásárlók egyszerre kisebb összeget, illetve sok vásárló nem autóval jár bevásárolni, vagy
lakásában nem áll rendelkezésére megfelelő tárolóhely."i:

„2004-2006. I. félévek vizsgálatánál vásárlások száma az autóval történő vásárlás
gyakorisága nőtt (16 %-ról 21 %-ra), a gyalogosan való érkezés rovására (71 %-ról 67 %-
ra), míg a tömegközlekedési eszközzel való vásárlás stagnál (13 %). A vásárlás értéke
hasonlóan alakul, az autóval való érkezésnél 35 %-ról 41 %-ra nőtt, gyalogosan érkező
vásárlók vásárlási értéke 52 %-ról 47 %-ra csökkent, míg a tömegközlekedési eszközzel
érkezők vásárlási értéke itt sem változott 3 év alatt."13

4. Primer kutatás
Kutatás célja a havi vásárlások értékének megoszlása, közlekedési eszköz használati

módja, nemek és korosztályonkénti eltérésének vizsgálata, valamint a kereskedelmi
márkás termékeket vásárlók nem, kor és jövedelem szerinti eltérésének, elégedettségi
szintjének, és a vásárolt kereskedelmi márkás termékcsoportok analízise. Helyszíni,
egyszerű véletlen mintavétellel 250 fő írásbeli megkérdezése történt 2007. április és május
hónapban. A minta nem reprezentatív.

Hipotéziseim:
1.) A napi vásárlások rendszeressége visszaszorulóban van.
2.) A havi vásárlások értékét jelentős mértékben befolyásolja a gépjárművel való

rendelkezés és a háztartás havi nettó jövedelmének nagysága.
3.) A kereskedelmi márkás termékekkel még nem teljesen elégedettek a vevők, és

élelmiszerek teszik ki a vásárolt termékek döntő hányadát.

10 Kenései Zsófia, 2002: A kiskereskedelem lehetőségei a vásárló bolthűségének megtartásában. In: Vezetéstudomány, 2002.
XXXIII. évfolyam 2. szám 22. p.

11 Kovács Géczi Judit, 2007: Új kereskedelmi prémiummárka-stratégiák a vevőkért folytatott harcban. In: Nemzetközi
marketing 2007. évf. 1. sz. 45. p.

12 Gík Hungária Shopping Monitor Tanulmánya 2006. január 5. Napi bevásárlás továbbra is gyakran vásárolunk kis
mennyiséget (http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm letöltési dátum: 2007. 08. 25)

13 Gfk Kereskedelmi analízisek tanulmánya Idén tovább bővült a hazai kiskereskedelem 2006. október 18.
(http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm letöltési dátum: 2007. 08. 25)
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1. táblázat szemlélteti a minta összetételét nem és korcsoportok szerint. A megkérde-
zettek esetében a nők felülreprezentáltsága nem véletlen, mivel a bevásárlás még napjaink-
ba is döntően női princípium, különösen a napi vásárlás.

/. táblázat A minta nem és korosztály szerinti összetétele

Neme
JNTö
Féifi
Összesen

Melyik korosztályba tartozik az alábbiak közül?
18-24 éves

96
30

126

25-40 éves
56
28
84

41-50 éves
16
9

25

51-62 eves
5
4
9

62 év fölötti
2
2
4

Összesen
177
73

250

Forrás: Saját szerkesztés, primer kutatás SPSS kereszt tábla

A minta alig több mint 1/2-e egyedülálló, vagy barátja barátnője van, azaz a család
életciklus szerint nem alapított még saját családot, hanem a szülőkkel és testvérekkel él
együtt. 15 %-uk élettársi kapcsolatban él, 25 % férjezett vagy nős, a maradék néhány
százalék elvált vagy özvegy. A 4 fős család a legjellemzőbb 30 %, majd a 3 fős (27 %), 2
fős (22 %) és 5 fős (14 %) család követi. Az egyszemélyes háztartás illetve a 6 vagy annál
több főből álló azonos 3,6 %-ot birtokol. A minta 1/3-ában nincs eltartott, 1/3-ában 1 fő
eltartott, és a maradék 1/3 a 2 fő eltartott túlsúlyával töredéket hagy a 3 fő eltartottra.
Megkérdezettek 2/3-ának családjában nincs 18 éven aluli, sem nyugdíjas, sem munka-
nélküli. A megkérdezettek 10 %-ának havi nettó jövedelme 100 ezer Ft alatti, 20 %-nak
100 és 150 ezer Ft közötti, 27 % 150 és 200 ezer Ft közötti, 16 % 200 és 250 ezer Ft között,
14 % 250 és 300 ezer Ft között és 13 % 300 ezer Ft fölötti jövedelemmel rendelkezik. A
megkérdezettek több mint fele kis és közepes városból származik, 1/5-e nagyvárosból
vagy a fővárosból, és közel 1/3-a faluról, községből vagy nagyközségből származik.

5. Eredmények
A vásárlás gyakoriságánál 32 %-os eredményt ért el mind a heti 3-4 alkalommal mind

a minden nap történő vásárlás. Ez alapján megdőlni látszik az a hipotézisem, hogy a napi
vásárlás ritkábban fordul elő. Értékben viszont rendkívül alacsony, közel 50 % 1500 és 3
ezer Ft közötti, csak 20 % esik a 3 és 5 ezer Ft-os érték közé és csak 12 % 5 ezer Ft fölé.

A megkérdezett nők 60 %-a, addig a férfiak 40 %-a végez havi bevásárlást. A 40 év alat-
tiak fele addig a 41-62 éves korosztály 2/3-a vásárol havonta. A havi vásárlást folytatók
elsősorban (81 %) autóval érkeznek, 14 % busszal, 7 % kereskedelmi lánc buszával, kerék-
párral, motorral és gyalog elenyésző, ugyanúgy, mint az egyéb válaszlehetőségre adott
HÉV és metró. Több válaszlehetőséget megjelölhettek. A megkérdezettek 3/4-ének van
autója, és az autóval rendelkezők 1/3-ának 2 vagy több autója van.
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2. táblázat Gépjármű birtoklás és havi vásárlási érték kapcsolata

Van a családjának
gépjármüve
Igen
Nem
Összesen

Havi bevásárlás alkalmanként milyen értékben?

3 ezer Ft
alatt

1
0

1

3001-5
ezer Ft
között

3
3

6

5001-10
ezer Ft
között

8
•6

14

10001-
15 ezer

Ft között
24
7

31

15001-
25 ezer

Ft között
45
6

51

25 ezer
Ft fölött

31
5

36

Összesen
112
27

139

Forrás: saját szerkesztés primer kutatás SPSS kereszttábla

A gépjárművel nem rendelkezők kevesebb, mint fele folytat havi vásárlást, addig a
gépjárműbirtokosok majdnem 60 %-a. A 2. táblázat egyértelműen szemlélteti, hogy az
autó tulajdonosok számottevően nagyobb értékben vásárolnak, mint a gépkocsival nem
rendelkezők, nem véletlenül mivel a megvásárolt termékeket haza is kell szállítani. Bár az
autóval nem rendelkezőknek gyakran a rokonok, szomszédok vagy barátok vásárolnak be,
vagy elviszik őket vásárolni.

Az 1. ábra szerint minél magasabb nettó jövedelemmel rendelkezik egy család, annál
nagyobb összeget költ egy havi bevásárlás alkalmával. A megadott legmagasabb
kosárértéknél markánsan kiemelkedik egy középső jövedelmi réteg és egy jómódú, felső
jövedelmi réteg vásárlása. Ennél pontosabb képet csak a fajlagos jövedelem és a
kosárérték összevetése adhatott volna.

1. ábra. Jövedelem és havi vásárlás értékének kapcsolata

16

14

12

10

J
In nlhn i l 1 P

- i

h - a

(1

i

3 ezer 3001-5 5001- 10001- 15001- 25 ezer
Ft alatt ezer Ft 10 ezer 15 ezer 25 ezer Ft fölött

között Ft Ft Ft
között között között

Havi vásárlási érték

100 ezer Ft alatt

• 100001-15OezerFt
között

D i5000Í-20OezerFt
között

D 200001-250 ezer Ft.
között

• 250001-300 ezerFt
között

® 300 ezer Ft fűlött

Forrás: Saját szerkesztés, primer kutatás SPSS kereszt tábla
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A megkérdezettek 81 %-a vásárol kereskedelmi márkás terméket. A megkérdezett nők és
a férfiak szinte közel azonos százalékban vásárolnak ilyen termékeket (nők 82 %, férfiak
80 %). A kereskedelmi márkás terméket vásárlók 1/4-e férfi és 3/4-e nő. Viszont első-
sorban a 18-24 éves korosztály vásárolja, legkevésbé a 41-50 éves korosztályba esők.

2. ábra. Kereskedelmi márkás termékekkel való elégedettség kor szerint

re

Korosztályok

D abszolút elégedetlen
rossz minőségűek

D elégedetlen, a minőség
komoly kívnánnivalókat
hagy maga után

• elégdett, de olykor
lehetne jobb minőségű

Qteljesen elégedett

Forrás: Saját szerkesztés, primer kutatás SPSS kereszt tábla

A kereskedelmi márkás terméket vásárlók közel negyede teljesen elégedett, majdnem
3/4-e elégedett, de a minőség lehetne magasabb szintű is, és az elégedetlenség két fokát
csak néhány fő fejezte ki. A fiatalabb korosztály elégedettebb ezen termékekkel, különösen
a 24-40 éves kor közöttiek elégedettek, az ezt követő korosztályi csoportokban az
elégedettség mértéke csökken és megjelenik a elégedetlenség, mely a 62 éves kor fölött a
legmagasabb, ezt szemlélteti a fenti 2. ábra.

Előfeltevésem szerint a jövedelmi kategóriák esetében is elvártam a kereskedelmi
márkákkal szembeni elégedettség illetve elégedetlenségi szintnél egy markánsabb
különbséget, mely nem teljesült. Ezt szemlélteti a 3. ábra. Az elégedett és a nem teljesen
elégedett szintnél minden jövedelmi kategória megtalálható. Úgy gondoltam, hogy mivel
ezeknek a termékeknek az ára alacsony, ezért alacsonyabb minőségi szintet is várnak
tőlük, és emiatt kevésbé lesznek elégedetlenek a minőséggel. Valamint az alacsonyabb
jövedelemmel rendelkezők nem igazán vásárolnak prémium kategóriás termékeket, így
azok minőségét nem hasonlíthatják a kereskedelmi márkás termékek minőségéhez, ezért a
két legalacsonyabb jövedelmi kategóriában nem vártam elégedetlenséget. Holott pontosan
ezt mutatja a rossz minőségű minősítés, ahol a két alsó és a 4. jövedelmi kategória az
egyeduralkodó. Az abszolút elégedetlenségnél pedig csak a 200 és 300 ezer közötti két
jövedelmi szegmens kapott helyet.
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Ez a jövedelemhez köthető elvárásbeli különbség adnak indokot arra, hogy a kereske-
delmi márkás termékeknél több minőség és ár kategóriát alakítsanak ki. Ennek gyakorlatát
követi a Tesco, melynél az elmúlt időszakban marketingkommunikációs kampánnyal alá-
támasztva a színes termékek kerültek fókuszba, melyek magas minőségű és árú kereske-
delmi márkás termékeket foglal magába.

3. ábra. Kereskedelmi márkás termékekkel való elégedettség
jövedelmi kategóriák szerint

1300 ezer Ft fölött

230001-300 ezer Ft között

D 200001-250 ezer Ft. köeött

D15X01- 200 ezer Ft között

• 100001-150 ezer Ft k özött

D100 ezer Ft alatt

Forrás: Saját szerkesztés, primer kutatás SPSS kereszt tábla

A kereskedelmi márkás termék kategóriáinál a leggyakrabban élelmiszert, üdítőitalt és
vegyipari terméket vásárolnak, a negyedik helyet a papíripari termékek (pl.: papír zseb-
kendő, szalvéta és toalettpapír), az utolsó helyen de nem utolsó sorban a fűszerek szerepel-
nek ezt illusztrálja a 4. ábra. Az egyéb terméknél a megkérdezettek a leggyakrabban a
ruházatot és a kozmetikumokat említették, bár megjelölték az italokat, az elektronikai
eszközöket, állateledelt és az ásványvizet is.
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A kereskedelmi márkás termékek és a havi vásárlók

4. ábra. Vásárolt kereskedelmi márkás termékek termékkategóriánkénti megoszlása

u Papíripari termékek

• Vegyipari termékek

a Élelmiszerek

• Üdítőitalok

• Fűszerek

ÉEgyéb

Forrás: Saját szerkesztés, primer kutatás SPSS kereszt tábla

6. Következtetések, javaslatok
Az első hipotézisem nem igazolódott be, mind a Gfk. szekunder kutatása, mind az én

primer kutatásom szerint a vásárlási gyakoriság nem csökkent még le a fejlett európai
országokban megfigyelhető szintre. A második hipotézisem beigazolódott, azaz minél
magasabb egy háztartás nettó jövedelme, a havi vásárlás értéke annál magasabb, valamint
a gépjánnűvel való vásárlás magasabb kosárértéket von maga után. A kereskedelmi láncok
által biztosított buszjáratokat a havi vásárlók kevesebb, mint 10 %-a használja, ez az én
szememben olyan alacsony, hogyha helyi vagy helyközi buszközlekedéssel jól megkö-
zelíthető a kereskedelmi egység, akkor ezzel ki is váltanám. A kereskedelmi márkás termé-
kek minőségével még akadnak gondok, és az élelmiszerek kategóriából vásárolják a leg-
több ilyen terméket. A jövedelem szerinti elvárásbeli különbségek miatt a Tesco példáját
követve a többi kereskedelmi vállalatnak is különböző minőségi- és árszintű kereskedelmi
márkás termék kategóriát javallott kialakítani.

7. Összefoglalás
Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik a kérdés, hogy rohanó életünkben kik azok,

akik megengedhetik maguknak a napi vásárlás idő- és energia-rabló elfoglaltságát, illetve
kik azok, akik a ritkább napi vásárlást nagyobb mennyiségű heti vagy havi beszerzéssel
egészítik ki. Egy-egy havi vásárlás kosárértékét mennyire befolyásolják a háztartás havi
nettó jövedelmének nagysága és a gépjárművel való vásárlás ténye. A kereskedelmi
márkás termékeket vásárló háztartásokat milyen jellemzőkkel lehet leírni, a minőségével
mennyire vagyunk elégedettek, illetve milyen termékkategóriában fenyegetik a termelői
márkák korábbi egyeduralmát leginkább.
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