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1. BEVEZETÉS 

1.1. A téma elhelyezése a nemzetközi szakirodalomban 

A 21. században az integrált marketingkommunikáció, vagyis a különböző 

piacbefolyásolási eszközök összhangban megvalósuló alkalmazása, illetve a végső 

fogyasztók több módszerrel történő hatékony meggyőzése a meghatározó (Shimp 1997, 

Józsa et al. 2005, p. 286. Clow és Baack 2005, p. 97. Pickton et al. 2005).  

Általános trend, hogy a vállalatok piacbefolyásolási kiadásaik mind nagyobb részét 

fordítják vonal alatti (BTL) eszközökre1 és ezen belül is értékesítésösztönzésre2, mint 

reklámozásra (ATL). A promóciókra költött összeg reklámkiadásokhoz viszonyított aránya 

mára elérte a 75:25-ot, az SP javára3 (Kotler és Keller 2006, Cummins és Mullin 2003). A 

promóciós kiadások legnagyobb részét a kereskedői, üzleti ösztönzések teszik ki, vagyis a 

gyártók, illetve a nagykereskedők által indított kiskereskedőkre irányuló motiválási 

megoldások, amivel hazánkban is foglalkoztak (Agárdi 2004), viszont dolgozatom 

középpontjában a végső fogyasztók meggyőzésének eszközei állnak. 

Az USA-ban a fogyasztóknak szánt csomagolt árucikkek értékesítésösztönzésére költenek 

a legtöbbet, de a hazai kereskedők körében is mindinkább kedvelt 

marketingkommunikációs megoldás, hiszen azonnali eredményt produkál, hatása gyorsan 

érezhető és mérhető, illetve könnyű és kevésbé költséges az alkalmazása (Schultz et al. 

1998). Az egyes promóciós technikák magyarországi elterjedése egyrészt magyarázható a 

„fogyasztás új katedrálisainak” megjelenésével, hiszen a rendszerváltást követően a 

kiskereskedelem szerkezete jelentősen megváltozott, a beáramló külföldi működő tőke 

következtében egyre több hipermarket és bevásárlóközpont alakult, ahol előszeretettel 

használják a különböző vásárlást ösztönző technikákat a fogyasztók meggyőzésére és 

befolyásolására (Sikos T. és Hoffmann 2004). Másrészt az emberi jellem alapvető vonása, 

hogy szeret nyerni, előnyökhöz jutni a vásárlás során (Törőcsik 1998). A fogyasztók egyre 

ártudatosabbak és árérzékenyebbek, vagyis fontos számukra, hogy „jó üzletet kössenek”, 

így keresik azon lehetőségeket, amelyek révén többlettermékhez, -szolgáltatáshoz 

juthatnak. 

                                                 
1 BTL: below the line, értékesítésösztönzés, személyes eladás, PR, propaganda. 
2 Az értekezésben az értékesítésösztönzéssel ekvivalens fogalomként használom az SP rövidítést az angol 
sales promotion után, illetve a promóció, ösztönzési technika/módszer, és akciós ajánlat kifejezéseket. 
3 2004-ben az USA-ban a piacbefolyásolási kiadások az alábbi arányok szerint alakultak: 17,5% reklám, 54% 
kereskedői és üzleti értékesítésösztönzés, 28,5% fogyasztói promóciók (O’Guinn és szerzőtársai 2006). 
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Külföldön az értékesítésösztönzéshez kapcsolódó szakirodalom nagyon gazdag, külön 

szakkönyvek (Cummins és Mullin 2002, Blattberg és Neslin 1990, Schultz et al. 1998) 

íródtak arra vonatkozóan, miként lehet eredményes kampányokat tervezni a 

kereskedőknek, illetve a gyártóknak. A legtöbb tanulmány a gyorsan forgó fogyasztási 

cikkekhez (FMCG4) kapcsolódik, amelynek középpontjában a termelő vállalatok által 

kezdeményezett vevőkre irányuló ösztönzési technikák alkalmazásához kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési lépések állnak (Vyas és Mehta 2004). Szintén vizsgált terület az 

egyes értékesítésösztönzési technikák eredményességének mérése, melyek a nagyobb 

üzletek forgalmi adatai alapján matematikai modellek segítségével értékelik a promóciók 

sikerességét (Jedidi és Mela 1999), profitabilitását (Putsis és William 1998), illetve 

forgalomnövelő hatását (Lutzky 2007). 

A másik népszerű irány a fogyasztói magatartás oldaláról történő megközelítés, vagyis 

hogyan reagálnak a vásárlók az értékesítésösztönzésre (Raju 1995, Hardesty et al. 2003, 

Jha-Dang 2004), milyen tényezők befolyásolják a fogyasztók attitűdjét a megismerés, a 

megkedvelés és a cselekvés szakaszában (Raghubir et al. 2004, Laroche et al. 2001 és 

2003). Zgolli (1999) diplomamunkájában, Teunter (2002) és Loterapong (2005) doktori 

értekezésében tettek kísérletet a promóciókra fogékony vásárlók jellemzésére. Ez utóbbi 

szerző nevét azért érdemes kiemelni, mert vizsgálata nem csomagolt árucikkre, hanem a 

Reebok sportcipőre irányult, és egyetlen értékesítésösztönzési technikát, mégpedig a 

szezonális kiárusítást vette górcső alá. Mivel a 21. században a fejlett technológia a 

meghatározó, ezért egyre több szerző helyezi kutatásának középpontjába az interneten 

érkező vonzó ajánlatokat, illetve aukciókat (Gopal és társai 2006), valamint az e-

kereskedelemben megnyilvánuló vásárlásra ösztönző technikákat (Changchien és társai 

2004).  

Az értékesítésösztönzéssel elsősorban az USA-ban és Kanadában foglalkoznak, de 

Indiában is egyre nagyobb népszerűségnek örvend (Vyas és Mehta 2004, Vyas 2005 és 

2007), illetve Európán belül főleg francia szerzők munkáival (Gonzalez és Korchia) 

találkozhatunk.  

A keresleti oldalt vizsgálva elmondható, hogy Magyarországon a GfK Hungária Piackutató 

Intézet végez rendszeresen reprezentatív felméréseket az akciók, promóciók fogadtatását 

illetően, illetve Kolos és Kenesei (2005) kutatását érdemes kiemelni, melynek 

középpontjában a vásárlók árismeret és akcióra való fogékonyság alapján történő 
                                                 
4 Fast Moving Consumer Goods 
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csoportosítása áll. A kínálati oldalt figyelembe véve található magyar kutatás, elsősorban 

Józsa és társainak (2005, 2006, 2007) munkái, akik a független ruha-és cipőkereskedők 

integrált marketingkommunikációs stratégiáján belül érintik az értékesítésösztönzési 

program kérdéskörét. 

Általánosságban megállapítható, hogy csupán néhány vizsgálat irányul a kevésbé gyorsan 

forgó, vásárláskor magasabb érintettséggel járó termékekhez kapcsolódó 

értékesítésösztönési technikák vizsgálatára, illetve nem létezik olyan átfogó kutatás, ami 

mind keresleti, mind kínálati oldalról körüljárja a problémát. Vyas és Mehta (2004) az 

értékesítésösztönzésre vonatkozó publikációk áttekintése során úgy találták, hogy a 

kereskedői felmérések alapvetően a tervezés, és értékelés témaköréhez kapcsolódnak, és 

nincs olyan tanulmány, ami konkrétan a végrehajtással foglalkozna. 

A GfK Hungária Piackutató Intézet kutatásai alapján igaz, hogy a magyarok szeretnek 

előnyökhöz jutni, kedvezményesen vásárolni és jóleső érzéssel tölti el őket, ha pénzt 

takaríthatnak meg5.  

1. ÁBRA: AZ AKCIÓSAN VÁSÁROLT TERMÉKEK KÖRE A MAGYAR LAKOSSÁG KÖRÉBEN 

 
Forrás: Felmérés a kereskedelmi akciók fogadtatásáról (2007), GfK Sajtóközlemények6 

Az árengedmények az élelmiszervásárlás kapcsán a legkedveltebbek, de vegyi áruk, 

kozmetikumok beszerzése alkalmával is népszerűek. A leértékeléseket kedvelők 25%-a 

vesz ruházati cikket, ha az olcsóbb, azonban a tartós fogyasztási javak, a sportfelszerelések 

és a játékok kedvezményes feltételek mellett történő vásárlása kevésbé jellemző a magyar 

lakosságra (1. ábra). 
                                                 
5 Felmérés a kereskedelmi akciók fogadtatásáról. Leggyakrabban élelmiszert vásárolnak 
(http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm) 
6 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm 
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Vizsgálataim középpontjába a felsőruházati árucikkeket helyezem, hiszen a GfK Hungária 

FashionScope adatai szerint ez az árucikk adja a teljes ruházati kiadás több mint felét, 

valamint ezt teszik a legtöbbször a kosarukba az emberek7. E termékkategóriában 

viszonylag kevesen vizsgálódtak, egyedül Gonzalez és Korchia kutatását emelem ki, akik a 

szezonális kiárusítások iránti attitűdöt elemezték.  

1.2. A kutatás célja 

Munkám célja egyrészt a Dunántúlon és Budapesten működő független felsőruházati 

cikkek eladására specializált üzletek által alkalmazott ösztönzési stratégiának/taktikának a 

feltérképezése, másrészt ezen a területen élő fogyasztók által, ruhavásárlás során kedvelt 

promóciós technikák azonosítása, és a promóciós fogékonyságot befolyásoló tényezők 

feltárása. Így nyolc, a vevők meggyőzésére irányuló ösztönzési módszerrel foglalkozom, 

mégpedig a vevői versenyekkel, nyereményjátékokkal, a kuponokkal, az 

árengedményekkel, a szezonális kiárusításokkal, a pénzvisszatérítésekkel, az egyet fizet, 

kettőt kap akciókkal8, a hűségprogramokkal és az ajándékokkal, mind a kereskedők mind, 

pedig a vevők oldaláról. 

Empirikus kutatás keretében kívánom feltárni a független ruhaboltok által alkalmazott 

értékesítésösztönzési program jelentőségét, célját, felelősét, alkalmazott módszerek körét, a 

vásárlóknak nyújtott kedvezmény vagy előny mértékét, a vevők informálásának módját, a 

kampány időtávját (stratégiai vagy taktikai aspektusait), illetve a sikerességének 

megítélését. Független kiskereskedőknek tekinthetők az 1-5 üzletet irányító, 10 főnél 

kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozók (Józsa et al. 2008). Olyan 

összefüggésekre kívánok rámutatni, hogy a külső környezet megváltozása miként 

befolyásolja a marketingkommunikációs kiadások nagyságát, illetve az 

értékesítésösztönzés fontosságának megítélését; a különböző kiskereskedelmi stratégiát 

követő vállalatok hogyan jellemezhetők SP programjuk alapján; miként karakterizálhatók a 

magukat sikeresnek, valamint magukat sikertelennek gondoló cégek. 

Ahogy Schultz és szerzőtársai (1998) hangsúlyozzák, sikeres ösztönzési program nem 

létezik a vásárlók ismerete nélkül, ezért lényegesnek tartom a fogyasztók tanulmányozását. 

Így vizsgálom, hogy milyen vásárlásösztönzési megoldásokat kedvelnek, illetve vesznek 

igénybe a vásárlók felsőruházati árucikkek megvételekor; hogyan ítélik meg a leginkább 

                                                 
7 http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/press_20080617_h.pdf 
8 Az egyet fizet, kettőt kap akciókat szokás BOGOF-nek rövidíteni az angol „buy one get one free” után. 
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preferált SP technika által nyújtott előny hasznossági, illetve hedonista voltát; mennyire 

jellemző a lakosságra a promóciók hatására történő ruhavásárlás. Ebben az esetben arra 

világítok rá, hogy milyen demográfiai, pszichográfiai és viselkedésbeli tényezőkkel 

jellemezhetők az egyes vásárlásra késztető megoldásokat kedvelő és előszeretettel 

használó vásárlók. 

1.3. A kutatás jelentősége és aktualitása 

A kutatás aktualitása egyértelműen magyarázható a gazdasági válsággal, hiszen Sándor 

(2006) kiemeli, hogy a recesszió, a stagnáló gazdaságok erősítik a promócióval 

kapcsolatos kutatásokat. Ugyanakkor nemcsak a gazdasági környezet, hanem a 

versenykörnyezet is a független kiskereskedőkre irányítja a figyelmet. Az összes 

kiskereskedelmi bolt 17%-a, az összes iparcikküzlet 26%-a textil-, ruházati és lábbeli 

kereskedés9. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai és a piackutatási jelentések10 

évről-évre a kis alapterületű üzletek számának csökkenéséről számolnak be, míg a 

multinacionális láncok egyre inkább előtérbe kerülnek a vonzó áraik és folyamatos akcióik 

miatt. Ebben a szektorban az egyik legnagyobb a koncentrációs folyamat, 2007-ről 2008-ra 

22 m2-rel nőtt az üzletek alapterülete, így az átlagos alapterület 69 m2. A kisebb ruhaboltok 

csupán vidéken és a falvakban tudják tartani a pozíciójukat. Ilyen körülmények között 

felmerül a kérdés, milyen hangsúlyt kap az értékesítésösztönzés marketingprogramjukban, 

fontosnak tartják-e a különböző vásárlásra buzdító eszközök alkalmazását és miért, illetve 

a vásárlók miként reagálnak rá.  

A vizsgálat gyakorlati jelentősége abban áll, hogy útmutatóul szolgál a kisebb üzletek 

számára, miként tudnak válaszolni a 21. század kihívásaira az értékesítésösztönzési 

programjukon keresztül, illetve hogyan lehetnek még sikeresebbek, a vevők alaposabb 

ismerete által.  

                                                 
9 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/kiu/kiu20812.pdf 
10 http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/press_20090326_h.pdf 
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1.4. A dolgozat felépítése 

Az értekezés nyolc részre tagolódik, három fejezetben foglalom össze a szakirodalmat, 

korábbi hazai és nemzetközi kutatásokat, majd az ötödik fejezettől kezdve az empirikus 

kutatásom megtervezésének folyamatát, lebonyolításának körülményeit és a kapott 

eredményeket ismertetem.  

Először az értékesítésösztönzés fogalmi lehatárolásával, a „push” és a „pull” stratégiák 

bemutatásával, a fogyasztókra irányuló ösztönzési technikák lényegével, fajtáival, 

céljaival, előnyeivel, hátrányaival és végül a csoportosítási lehetőségeivel foglalkozom. 

Dolgozatom szempontjából a vásárlókra irányuló, nyújtott előny alapján történő 

klasszifikáció a lényeges, hiszen a megfogalmazott hipotézisek szempontjából ez a 

mérvadó.  

A harmadik fejezetben részletesen tárgyalom a stratégiai gondolkodásmód jelentőségét. A 

„tervezés – megvalósítás – ellenőrzés” hármasa a vállalatok marketing-, illetve 

marketingkommunikációs tevékenységének sikeressége szempontjából rendkívül 

meghatározó. A vásárlásösztönzés hosszútávra történő tervezése kapcsán a vállalati 

stratégiából és a szervezeti célokból kell kiindulni. Mivel a kiskereskedelmi üzletek 

marketingstratégiája sajátos, ezért röviden összefoglalom azokat a kutatásokat, melyek e 

specifikumok, illetve a kicsik versenyelőnyének feltárására irányultak. Ezt követően 

időrendben ismertetem az SP stratégia elméletével foglalkozó szakirodalmakat, majd 

bemutatom a promóció tervezésének lépéseit, különös hangsúlyt helyezve olyan taktikai 

kérdésekre, mint az ösztönzés javasolt formáinak és típusainak kiválasztása. A fejezet 

utolsó részében empirikus vizsgálatok eredményeinek felvázolásával jelzem, hogy milyen 

kiaknázatlan kutatási lehetőség rejlik még a kiskereskedők ösztönzési programjának 

megismerésében. 

A negyedik fejezetben az értékesítésösztönzés és a fogyasztói magatartás kapcsolatára 

világítok rá, hiszen a jó ösztönzési tervhez feltétlenül tanulmányozni kell a vevőket, illetve 

lényeges annak megértése, hogy a vásárlók milyen folyamatokon mennek keresztül, amíg 

úgy döntenek, hogy SP-vel támogatott árucikket vesznek meg. A vásárlási döntési 

folyamatot befolyásoló pszichológiai tényezők közül a tanulásnak és az attitűdnek van 

meghatározó szerepe. Olyan külföldi és hazai kutatási eredményeket mutatok be, melyek a 

leértékelésekkel szembeni attitűd alapján csoportosítják a vásárlókat, majd kitérek az egyes 

attitűdelemek értelmezésére, illetve azon tényezők bemutatására, melyek hatással vannak 
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az egyénekre a megismerés, megkedvelés és cselekvés szakaszában. Majd ismertetem a 

promóciós fogékonysággal kapcsolatos empirikus kutatásokat, külön kiemelve azon 

ismérveket, melyek segítségével az akciós ajánlatokat előszeretettel választók leírhatók. A 

fejezet lezárásaként az ebben a témakörben született hazai kutatásokat foglalom össze. 

Az ötödik fejezetben empirikus kutatásom megtervezésének lépéseit tárgyalom. Külön a 

kereskedőkre, külön a vásárlókra lebontva fogalmazom meg kutatási kérdéseimet, illetve 

hipotéziseimet. 

A hatodik részben részletesen ismertetem a kutatás módszertanát, mely a vevői 

megkérdezések esetében egy feltáró szakasszal indul, mégpedig egy kvalitatív kutatással. 

A kereskedőknél ezt nem tartottam indokoltnak, ugyanis egy a témavezetőm által korábban 

készített empirikus vizsgálat adta az alapot. Ebben a részben foglalkozom a mérési 

módszerekkel, bemutatom a kvantitatív felmérés alapjául szolgáló kérdőívek struktúráját. 

Nagy hangsúlyt helyezek a mintavételi eljárásra, a mintanagyság meghatározásának 

módjára, valamint a terepmunka és az adatgyűjtés körülményeinek ismertetésére. 

A hetedik fejezetben tesztelem a hipotéziseimet különböző, egy- valamint többváltozós 

statisztikai eljárások segítségével. A kereskedők esetében vizsgálom, hogy a gazdasági 

válság miként érinti a független ruhakereskedőket, illetve a külső környezet hogyan 

befolyásolja a piacbefolyásolási kiadásuk nagyságát. Megnézem, hogy a ruházati cikkek 

értékesítésére szakosodott üzletek milyen csoportokba különíthetők el kiskereskedelmi 

stratégiájuk alapján, illetve az eltérő koncepciót követő boltok esetében kimutatható e 

valamilyen különbség az alkalmazott SP eszközök körét illetően. Vizsgálom az 

értékesítésösztönzési kampány taktikai elemeit: célokat, felelősöket, költség-meghatározási 

módokat, ösztönzés mértékét, időtartamát, illetve az ATL támogatást. A kiskereskedelmi 

stratégia és az üzletek statisztikai profilja (alapítás éve, alkalmazottak száma, működés 

földrajzi helye és településtípusa), valamint a vásárlásösztönző kampányok között próbálok 

összefüggést feltárni. A kínálati oldal alapos elemzését követően ismertetem a keresleti 

oldalt. Vizsgálom, hogy az egyének milyen szegmensekbe tartoznak a ruhavásárlás 

kedveltsége vagy éppen annak elutasítása alapján, majd tesztelem, hogy az egyes vevői 

csoportok milyen SP technikákat preferálnak. Ezt követően a promóciós fogékonysággal 

kapcsolatos kutatási eredményeket mutatom be, egyrészt általánosságban véve, másrészt a 

promóció típusa (ajándékjuttatás, árkedvezmény), harmadrészt konkrét technika alapján. 

Az egyének demográfiai és pszichográfiai jellemvonásai, valamint a vásárlást ösztönző 

módszerek fogadtatása között igyekszek kapcsolatot kimutatni. A vásárlói kutatás 
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eredményeinek megbízhatósága érdekében egy utólagos fókuszcsoportos vizsgálat 

eredményeit is ismertetem. 

Az utolsó fejezetben megfogalmazom következtetéseimet, téziseimet, összefoglalom 

kutatásom új és újszerű eredményeit, kitérek a kutatásom gyakorlati jelentőségére, 

javaslatokat teszek, amit a kiskereskedőknek mindenképpen érdemes lenne fontolóra 

venni. Végezetül ismertetem a kutatásom korlátait és kiterjesztésének jövőbeli irányait (2. 

ábra). 
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2. ÁBRA: A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

AZ ÉRTEKEZÉS ELMÉLETI FEJEZETEI 
2. fejezet: Az 

értékesítésösztönzés 
alapvető fogalmi 

keretei 

3. fejezet: Az SP 
stratégia és taktika a 
kiskereskedelemben 

4. fejezet: Az 
értékesítésösztönzés és 

a fogyasztói magatartás 
kapcsolata 

• Az SP fogalma, 
típusai 

• Fogyasztókra irányuló 
SP technikák 

• Fogyasztói 
ösztönzések 
csoportosítási 
lehetőségei 

→ 

• Marketingstratégia, 
piacbefolyásolási 
stratégia 

• Kiskereskedelmi 
vállalatok stratégiái 

• Célok 
• Ösztönzési stratégia 
• Taktikai elemek 
• Empirikus kutatások 

→ 

• Tanulás, attitűd 
• A vásárlók 

szegmentálása 
• Az egyes 

attitűdelemek 
értelmezése az SP 
kapcsán 

• Promóciós 
fogékonyság 

• Hazai kutatási 
eredmények 

↓  ↓  ↓ 
AZ ÉRTEKEZÉS GYAKORLATI RÉSZE 

5. fejezet: Az empirikus kutatás 
előkészítése 

6. fejezet: Az empirikus kutatás 
módszertana 

Kereskedői 
oldal Vevői oldal Kereskedői 

oldal Vevői oldal 

• A kutatási probléma és a kutatási 
kérdések megfogalmazása 

• Hipotézisek felállítása 

→ 
• A kutatás feltáró fázisa 
• Mérési és skálázási eljárások 

specifikálása 
• Mintavételi technika és 

mintanagyság meghatározása 
• Terepmunka, adatgyűjtés 

↓ 
7. fejezet: A kutatás eredménye 

Kereskedői oldal Vevői oldal 
• A minta bemutatása 
• Hipotézisek tesztelése 

• Külső környezet megváltozása 
• Kiskereskedelmi stratégia 
• Eladásösztönzés taktikai elemei 
• Az üzletek stratégiája és statisztikai profilja 

• Vásárlási kategóriák (élmény- és 
feladatorientált vásárlók) 

• Promóciós fogékonyság 

↓ 
8. fejezet: Összefoglalás 

• Következtetések, tézisek megfogalmazása 
• A kutatás új és újszerű eredményei  
• A kutatás gyakorlati jelentősége 
• A kutatás korlátai és kiterjesztési lehetőségei 

Forrás: Saját szerkesztés 
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2. AZ ÉRTÉKESÍTÉSÖSZTÖNZÉS ALAPVETŐ FOGALMI KERETEI 

Az értékesítésösztönzés konkrét fogalmi lehatárolása nehéz feladat, hiszen az elméletben 

és a gyakorlatban is számos meghatározás létezik (Sándor 2006, p. 123.). Az 1. táblázat a 

teljesség igénye nélkül mutat be külföldi és hazai szakemberek által használt definíciókat. 

A különböző megfogalmazások alapján elmondható, hogy az értékesítésösztönzés olyan 

összetett piacbefolyásolási eszköz, ami az eladások fellendítésére szolgál.  

1. táblázat: Az értékesítésösztönzés fogalma 
Minden olyan tevékenység, ami közvetve vagy közvetlenül hozzájárul egy vállalat eladásainak 
emelkedéséhez. 

Edwards és Brown (1959), p. 478.  
 
Olyan marketingkommunikációs tevékenység, mely különbözik a személyes eladástól, reklámozástól és a 
propagandától, hiszen alapvető célja a fogyasztók vásárlásának ösztönzése, illetve a kereskedők 
hatékonyságának javítása olyan eszközök segítségével, mint az árubemutató állványok, az árkedvezmények, a 
kiállítások és a termékbemutatók.  

Amerikai Marketing Szövetség meghatározása in Mason és Mayer (1987) p. 586. 
 
Olyan marketingkommunikációs eszközök összessége, melyek célja általában az azonnali eladásnövelő hatás 
azáltal, hogy időlegesen kiegészítő előnyt biztosítanak a fogyasztónak, illetve a viszonteladóknak.  

Fazekas – Harsányi (2000), p. 183. 
 
A promóció olyan időszakos ajánlat, amely egy adott periódust tekintve lehetővé teszi az eladások 
felgyorsulását, és mérhető eredményeket produkál.  

Brochand és Lendrevie (2004) p. 43. 
 
Az értékesítésösztönzés olyan fizetett piacbefolyásolási lépések sorozata, amelyek révén vagy a kereskedők 
hatékonyságát vagy a potenciális fogyasztók vásárlási kedvét lehet növelni. Az SP a legközvetlenebb módon 
tesz kísérletet a végső fogyasztó vagy kereskedő megnyerésére. A reklámtól annyiban különbözik, hogy nem 
indítékot, hanem okot szolgáltat a vásárlásra, tehát azonnali cselekvésre ösztönöz és nem a hosszú távú 
bevésődést szolgálja.  

Józsa – Piskóti – Rekettye – Veres (2005), p. 324. 
 
Többnyire rövid ideig ható ösztönzőeszköz együttes, amelynek célja, hogy a fogyasztók vagy a kereskedelem 
gyorsabban, vagy többet vásároljon, vagy vegyen igénybe meghatározott termékeket vagy szolgáltatásokat.  

Kotler – Keller (2006), p. 761. 
 
Hosszú vagy rövid távú programozott, előre megtervezett eljárások stratégiai alkalmazása a márkahűség 
építése, valamint a növekedés előmozdítása érdekében. Imázsfokozó kommunikáció, olyan aktuális, érzékelő 
kapcsolatok, amelyek specifikus támogató megoldások által jönnek létre a fogyasztó, az eladó és a márka, 
valamint a termék/szolgáltatás között.  

Sándor (2006) p.124. 
 
Mindennemű rövidtávú eszköz, amelynek célja a termék, vagy szolgáltatás kipróbálásának vagy vásárlásának 
ösztönzése  

Rekettye (2007), p. 163. 

Forrás: Saját szerkesztés 



2. Az értékesítésösztönzés alapvető fogalmi keretei 

 16

A legtöbb szakember egyetért abban, hogy az értékesítésösztönzés alapvetően rövidtávú 

taktikai eszköz, viszont egyre több szerző helyezi középpontba a hosszú távú 

következményeit (Vyas és Mehta 2004) és vizsgálja az SP módszerek fogyasztói 

magatartásra, attitűdökre, a versenyre és a márkaimázsra gyakorolt hatását (Srinivasan és 

Anderson 1998), vagyis stratégiai szempontból elemzi. Továbbá bizonyos promóciók, 

úgymint a hűségprogramok, törzsvásárlói rendszerek egyértelműen hosszú távon fejtik ki 

hatásukat (Fazekas és Harsányi 2000).  

Az SP technikák népszerűsége és térhódítása az alábbiakkal magyarázható fogyasztói 

oldalról nézve: 

 A márkahűség visszaszorulása: A fogyasztók különböznek egymástól, hiszen egy 

részük mindig ugyanazt a márkát vásárolja, mások viszont az ár-érték alapján 

döntenek, függetlenül a márkától. Általános tendencia, hogy egyre kisebb azon 

fogyasztói csoport aránya, aki ugyanazt a márkát preferálja. Egyre több a 

kockázatokkal nem számoló vásárló, aki az ár alapján dönt, és minden egyéb tényező, 

minőségi paraméter háttérbe szorul döntése során (Svéhlik 2007, p. 29.). 

 A promóció-érzékenység növekedése: Felmérések bizonyítják, hogy a lakosság 

jelentős része (42%-a) kedveli a promóciókat, és egy-egy vásárlás alkalmával igénybe 

is veszi az ösztönző akciókat. A fogyasztókat játékos kedvük, illetve az előnyökhöz 

jutás lehetősége motiválja, amit aztán a gyártók és a kereskedők ki is használnak.  

 A fogyasztói piacok különbözősége: A fogyasztói csoportok nagyon eltérő igényeket 

támasztanak egy termékkel szemben, éppen ezért a hagyományos tömegmédia által 

kevésbé érhetők el. A vásárlók közvetlen, az eladás helyén történő megszólítása sokkal 

hatékonyabb eszköz (Belch és Belch 2001, Small Business Encylopedia 2002). 

Kiskereskedői szempontból az okok a következők:  

 A kiskereskedők növekvő hatalma: Napjainkra megváltoztak az erőviszonyok, már 

nem a gyártók diktálják a feltételeket, hanem a kereskedők, és az ő igényeiket kell 

kielégíteni a termelő vállalatoknak. A kiskereskedők kényszerítik ki az engedményeket 

és a saját márkák előretörésével komoly versenybe kényszerítik a termelőket.  

 A rövidtávú gondolkodás előtérbe kerülése: A kiskereskedők jellemzően rövidtávon 

gondolkodnak, a forgalom és a profit azonnali növekedését várják el, vagyis a 

piacbefolyásolási kiadások minél hamarabb történő megtérülését (Svéhlik 2007). A 

kereskedők az értékesítésösztönzésre a márkadifferenciálás rövidtávú eszközeként 

tekintenek. 
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 A kiszámíthatóság igénye: A kiskereskedők számára fontos, hogy az alkalmazott 

kommunikációs eszközök hatása gazdaságilag kiszámítható legyen, amit a modern, 

számítógépes technika lehetővé is tesz.  

 Kiélezett versenyhelyzet: Az erős versenyhelyzet miatt a kiskereskedők gyakran 

stratégiai szövetséget alkotnak a gyártókkal, hogy együtt indítsanak el egy-egy akciót a 

közös profitabilitás reményében.  

 Márka proliferáció / elburjánzás: A fogyasztási cikkek piacán évről évre egyre több 

új vállalat jelenik meg, akik számára rendkívül fontos a termékfejlesztés. Évente 2000 

új márkát dobnak piacra, ami szintén a márkahűség visszaszorulását eredményezi 

(Shimp 1997, Belch és Belch 2001, Small Business Encylopedia 2002). 

Az értékesítésösztönzés irányultsága alapján három stratégia létezik - a húzó (pull - 

offenzív taktika), a toló (push – defenzív taktika) és a kombinált (3. ábra). 

3. ÁBRA: AZ ÉRTÉKESÍTÉSÖSZTÖNZÉS HÚZÓ ÉS TOLÓ STRATÉGIÁJA 

Gyártó

Kereskedő

Fogyasztó

Toló
(Push)

Húzó
(Pull)

Húzó
(Pull)

Kereskedőkre 
irányuló SP

Fogyasztókra
irányuló SP

Fogyasztókra
irányuló SP

Az SP hAz SP húúzzóó éés tols tolóó stratstratéégigiáájaja

 
Forrás: Józsa és szerzőtársai (2005) Döntésorientált marketing, p. 275. 

A húzó (pull) stratégia középpontjában a végső fogyasztó áll és nem az értékesítési 

csatorna szereplői. Lényege, hogy a gyártók akcióikkal a vásárlókat célozzák meg, 

felkeltik a vevők figyelmét egy-egy vonzó ajánlattal, akik aztán keresik a terméket az 

üzletben, kikényszerítve ezzel az ellátást, mintegy magukra „húzzák” a disztribúciós 

hálózat szereplőit (Józsa et al. 2005). E stratégiát akkor alkalmazzák, amikor a kereskedők 

nem szívesen árusítják az árucikket. A húzó ösztönzési stratégia eszközei lehetnek a 

termékminták, megnövelt egységcsomagok, árkedvezményre jogosító kuponok, termék 
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bevezetésekor nyújtott árkedvezmények, pénz-visszafizetési garanciák, hűségprogramok, 

nyereményjátékok, versenyek, illetve az eladáshelyi reklámeszközök (Jobber et al. 2006). 

A toló (push) stratégia esetében az ösztönzési törekvések célja a kiskereskedők 

kooperációjának biztosítása, egy márka széleskörű disztribúciójának elérése, a polchely 

megnyerése, valamint a versenytársakkal szembeni védelem (Jobber et al. 2006). Így az 

ösztönzési programok a kis-és nagykereskedőkre irányulnak, akik aztán továbbítják a 

vevők felé az akciókat, és ily módon próbálják meggyőzni őket a vásárlásról. Itt különösen 

fontos szerepe van a személyes eladásnak. Ez utóbbi stratégia alapvető célja a kereskedők 

meggyőzése, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek egy márkának, kihelyezzék polcaikra, 

reklámozzák, vagyis „tolják” előre a végső fogyasztó felé. A visszavásárlási garanciák, 

ingyenes termékminták, versenyek, leértékelések és ajándéktárgyak egyaránt a toló 

ösztönzési stratégia eszközei lehetnek.11 

A kombinált stratégia a húzó és a toló keveréke, hiszen ugyanúgy koncentrál a vevőkre, 

mint az értékesítési csatorna szereplőire, és közvetlenül célozza meg mindkét csoportot. A 

gyártók egyszerre ösztönzik a végső fogyasztókat és az eladókat, akik közreműködnek az 

akciók továbbításában.12 

A különböző promóciók célcsoportja alapján négy fő ösztönzési technika különböztethető 

meg: a fogyasztói, a kereskedői, az üzleti és az eladószemélyzeti. A fogyasztókra irányuló 

SP technikák között kell megemlíteni a termékmintákat, kuponokat, pénzvisszatérítéseket, 

ajándékokat, hűségprogramokat, versenyeket és az eladáshelyi reklámeszközöket. A 

kereskedőkre irányuló ösztönzési módszerek a pénzügyi engedményeken át, az ingyenes 

árucikkeken keresztül a továbbképzésekig tartanak. A fent említett eszközök, úgymint 

termékbemutatók, ismertetők, versenyek, nyereményjátékok egyaránt alkalmazhatók a 

szervezeti piacokon, hiszen az üzleti élet szereplőinek motiválása is lényeges. Az 

eladószemélyzet ösztönzése megvalósulhat jutalmak, komissziók, ingyenes ajándékok és 

dolgozói versenyek, díjak segítségével (Kotler et al. 2005). A továbbiakban a fogyasztói 

ösztönzésekkel foglalkozom és azokkal a kérdésekkel, amelyek a vásárlók, vagyis a 

végfelhasználók (B2C piacokon, a vállalat és fogyasztó közötti értékesítés) meggyőzésére 

irányulnak, vagyis a húzó (pull) stratégiával. 

                                                 
11 http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072415444/student_view0/chapter9/els.html és 
http://www.smallbusinessbible.org/salespromotionstrategy.html 
12 http://www.smallbusinessbible.org/salespromotionstrategy.html 
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2.1. A fogyasztókra irányuló SP technikák 

A fogyasztókra irányuló SP technikáknak nagyon sok definíciója létezik, amit Zgolli 

(1999) a következőképpen foglal össze: 

 Olyan ösztönzési technika, ami plusz okot szolgáltat egy termék megvásárlására. 

 Alapvető előny, amihez a vásárló a termék megvételével jut hozzá. 

 Olyan módszer, ami ideiglenesen megváltoztatja a márka értékét. 

 Egy akcelerációs eszköz, ami felgyorsítja az értékesítés folyamatát.  

A vevőket vásárlásra ösztönző SP akcióknak számos változata létezik, de közös vonásuk, 

hogy a vásárlói magatartást befolyásolják, a fogyasztókat többletvásárlásra, vagy a 

tervezett vásárlás előbbre hozására késztetik (Zgolli 1999, Kotler és Keller 2006). 

2. táblázat: A fogyasztókra irányuló értékesítésösztönzési módszerek 
ÉRTÉKESÍTÉSÖSZTÖNZÉSI 

MÓDSZEREK AZ EGYES MÓDSZEREK RÖVID BEMUTATÁSA 

Kuponok 
A nyomatott sajtó reklámhirdetéseiben vagy csomagoláson szerepelnek, 
majd kivágva az üzletben beválthatóak, így a fogyasztó kedvezőbb áron 
juthat hozzá a termékhez. 

Pénzvisszatérítés A vásárlási összeg bizonyos százalékának visszatérítése, a nagyobb 
összegű vásárlások ösztönzése a bolthoz való hűség fokozása érdekében. 

Árkedvezmény 

Az értékesítésösztönzés legnépszerűbb formája, rövid ideig tartó, 
bizonyos termékekre, termékcsoportokra vonatkozó kedvezményes 
árusítást jelent. Az akció mértékét úgy kell megállapítani, hogy ne 
okozzon jelentős veszteséget a kereskedőnek, a fogyasztó pedig 
reálisnak vélje. 

Áruminta Ingyenes termékminta nyújtása a vevőknek kipróbálási céllal. 

Árubemutatók 

A termék kipróbálásán túl lehetőség nyílik az informálódásra. Hatékony 
megoldás, mert a fogyasztók érintettsége a vásárlás során nő, és elősegíti 
az impulzusvásárlásokat, viszont költséges és a hostessek teljesítménye 
nehezen ellenőrizhető. 

Díjak, ajándékok 

Általában egy bizonyos összeg feletti vásárlás esetében alkalmazzák. 
Több fajtája létezik: 
• Vásárláshoz kötött közvetlen ajándék: egy termék 

megvásárlásáért juttatott ajándéktárgy, minta. 
• Vásárlási feltételekhez kötött ajándék: ajándék juttatása vásárlási 

bizonylatok ellenében. 
• Önrészes ajándék: egy vagy több vásárlás ellenében meghatározott 

összegű önrésszel kiegészített ajándékozás.  
Fontos, hogy az ajándéknak a fogyasztó által észlelt értéke legyen, hogy 
az adott terméket válassza és ne az akciósat. Marketing szempontból 
előnyös, ha a vevő nem szokik hozzá az állandó ajándékokhoz. 

Törzsvásárlói 
kedvezmények/hűségprogramok 

A fogyasztói újravásárlást bátorítják, például a pontgyűjtő akciók, 
melyek egy bizonyos pont után beválthatók készpénzre, ajándékra, vagy 
kedvezményes vásárlásra jogosítanak. 

Vevői versenyek Lényege a fogyasztó szellemi és testi megmozgatása a termék 
vásárlásának folyamatában. 

Forrás: Berman és Evans (2006) Retail Management, 
Brochand és Lendrevie (2004) A reklám alapkönyve, 

Józsa és szerzőtársai (2005) Döntésorientált marketing alapján saját szerkesztés 
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A 2. táblázatban bemutatott vevőkre irányuló SP módszerek mindegyike megjelenik a 

magyar piacon, bár a preferenciákat tekintve vannak eltérések. A kuponok használata a 

nyugati országokhoz képest még kevésbé elterjedt, mely valószínűleg összefügg az 

alacsony beváltási hajlandósággal. Hazánkban az eladásösztönzés egyik legkedveltebb 

formája az árukapcsolás és az árengedmények nyújtása. Az előbbinél gyakori megoldás, 

hogy a kiskereskedők egy lassan forgó cikkelemet kapcsolnak össze a legjobban fogyóval, 

hogy megszabaduljanak az elfekvő készleteiktől. Az utóbbi a szezonvégi (téli, nyári) 

kiárusításokra vonatkozik, mely szintén hatásos módszer a készletszint csökkentésére, 

különösen a divatáruk (ruha, cipő) esetében, de ugyanúgy használják az élelmiszereknél is, 

amikor a szavatossági idő a lejárathoz közeledik, így a fogyasztó akár féláron juthat hozzá 

bizonyos termékekhez13. 

A fogyasztókra irányuló értékesítésösztönzési célok között kell megemlíteni a nagyobb 

egységek vásárlását, a vevői hűség kialakítását14, új vevők megnyerését és a régiek 

megtartását, valamint az intenzívebb fogyasztásra bírását (Berman et al. 2004, Józsa et al. 

2005, Varley 2006). Fontos cél lehet az új termék, vagy ismeretlen márka bemutatása és a 

termékkipróbálás elérése a márkát nem használók körében, valamint a márkaváltogatók 

elcsábítása a konkurens termékektől. Ez utóbbi azért lényeges, mert a fogyasztók e 

csoportja az alacsony árat keresi a vásárlás során, ugyanakkor az akció hatására nem válik 

lojális fogyasztóvá (Kotler és Keller, 2006). A promóciók általában más piacbefolyásolási 

módszerekkel együtt jelennek meg, így a reklám, a direkt marketing és az eladáshelyi 

reklámeszközök használta elengedhetetlen a siker érdekében. 

Brochand és Lendrevie (2004) hangsúlyozzák, hogy az akciós ajánlatok célja a toborzás, 

illetve a márkahűség kialakítása, vagyis egy meghatározott időszakban új vásárlókat 

szerezni, illetve a már meglévő vevőket még több vagy rendszeresebb vásárlásra rábírni. 

Amíg a versenyek, nyereményjátékok, hűségprogramok és a különböző ajándékok 

alkalmasak a márkahűség kialakítására, addig az árengedmények, pénzvisszatérítések 

csupán az új vásárlókat vonzzák. 

Az értékesítésösztönzési megoldásokat előszeretettel használják a kiskereskedelemben 

egyrészt az azonnali, látványos eredmények miatt, másrészt az alacsony kockázat melletti 

egyszerű alkalmazás következtében. A 21. században a vásárlók kevésbé befolyásolhatók a 

hagyományos reklámokkal, melyek a sok impulzus következtében idegesítik őket, így 

                                                 
13 http://www.marketinginfo.hu/tanulmanyok/essay.php?id=63 
14 Bolthűség, márkahűség 
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megpróbálják elkerülni, azonban a kedvezményt, előnyt nyújtó ajánlatokat vonzónak 

tartják (Blattberg et al. 1990). Az SP belépési korlátot állíthat a versenytársak elé, és 

elrettentheti őket egy új termék bevezetésétől (3. táblázat).  

3. táblázat: Az értékesítésösztönzés előnyei, hátrányai 
ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK 

Azonnali hatást fejt ki. Ronthatja a márka imázsát. 
Az eladásra sokkal erőteljesebb hatást gyakorol, mint 
a reklám. Árérzékennyé teszi a fogyasztót. 

Mérhető hatás A tényleges költség esetenként magas lehet. 
Az árakat csak az akció időtartama alatt tartja 
alacsonyan. Alacsony kreativitás. 

Lehetséges megcélozni a helyet és a pillanatot. A rövid távú orientációt erősíti. 
Zavarja a konkurenciát (pl. a konkurens termék 
bevezetése előtt a piacot promóciós akcióval 
elárasztani). 

A konkurencia könnyen rákontrázhat, és fennáll az 
ördögi kör kialakulásának veszélye. 

Forrás: Brochand és Lendrevie (2004) A reklám alapkönyve, p. 26. 
Blattberg és Neslin (1990) Sales promotion. Concepts, methods and strategies, p. 465. 

Ugyanakkor problémák is felmerülnek e piacbefolyásolási eszközzel kapcsolatban. 

Szakértők ugyanis egyetértenek abban, hogy az értékesítésösztönzés a márkaváltást erősíti, 

és hosszú távon gyengíti a márkaértéket, a márkalojalitás, illetve a márkaimázs letörését 

eredményezheti.  

4. ÁBRA: A PROMÓCIÓK HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSAI 

 
Forrás: Farris et al. (2008) Marketingmérések, p. 250. 

Az egyes programok egyre több fogyasztót tesznek engedmény-érzékennyé, vagyis csak 

akkor vásárolják újra az adott márkát, ha az akcióban kapható (Bauer és Berács 2002, 

Kotler és Keller 2006, Belch és Belch 2001, DelVecchio et al. 2006, Raghubir et al. 2004). 

A vásárlásösztönző akciók, a végtelen árengedmények, a kuponok, kedvezmények és 

ajándékok negatív hatással vannak a márkapreferenciára, a vevők tudatában leértékelik a 

terméket, azt az üzenetet közvetíti a fogyasztók felé, hogy a márka nem elég értékes, ezért 
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szükség van valamilyenfajta kedvezmény nyújtására (Kotler és Keller 2006, p. 763.; 

DelVecchio et al. 2006, Schultz et al. 1998). A 4. ábra jól szemlélteti, hogy milyen sok 

múlik a stratégiai tervezésen, hiszen a túl agresszív promóciók esetén következik be 

mindez, viszont a megfontolt tervezéssel éppen ellentétes hatás érhető el, kialakulhat a 

márkahűség. 

Az ösztönzési program kivitelezése során hibák is felmerülhetnek, hiszen előfordulhat, 

hogy az akció fogadtatása nem a várakozásoknak megfelelően alakul, aminek 

következtében a kampány veszteséges lehet (O’Guinn et al. 2004, Schultz et al 1998). 

Ugyanakkor fennáll a másolás veszélye, ami gyakran a vállalatok közötti ösztönzési 

háború kialakulásához vezethet (Józsa et al. 2005). 

2.2. A fogyasztókra irányuló SP technikák csoportosítási lehetőségei 

A vevőkre irányuló ösztönzési technikákat Belch és Belch (2001) a marketing célok, illetve 

a fogyasztónak nyújtott előny időzítése alapján csoportosítja. Így a promóciók egy része 

alkalmas a kipróbálás elősegítésére, ahogy Brochand és Lendrevie fogalmazott a 

toborzásra; másrészt a vevők megtartására, illetve a márkaimázs építésére. Az akciós 

ajánlatok által nyújtott előnyökhöz a vevők vagy azonnal, a vásárláskor hozzájutnak, vagy 

később, például a kupon kivágása után a beváltáskor, vagy a nyereményjáték befejeztével a 

sorsolást követően (5. ábra). 

5. ÁBRA: A VEVŐKRE IRÁNYULÓ SP MÓDSZEREK 
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Forrás: Belch és Belch (2001) Advertising and Promotion, p. 556 és Shimp (1997) Advertising, Promotion 

and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communications, p. 487. 
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A szakirodalom a fogyasztókra irányuló SP technikákat két nagy csoportba sorolja az 

általuk nyújtott előnyök típusa alapján: pénzügyi ajánlatok és ajándék típusú juttatások 

(Brochand és Lendrevie 2004, Chandon et al. 2000). Amíg a pénzügyi promóciók az 

alacsonyabb árral növelik a termék értékét, addig a hozzáadott érték típusú megoldások 

késleltetett (postai ajándékok, nyereményjátékok), halmozott (hűségprogramok) vagy 

állandó (vevői versenyek, játékok) előnyöket kínálnak (Fill 2005). Ennek alapján lehet 

különbséget tenni az ár-, valamint a hozzáadott érték promóciók között. A pénzügyi és 

nem pénzügyi promóciók a fogyasztók számára különböző szintű hedonista és hasznossági 

előnyöket jelentenek. A hasznossági előnyök a megtakarításra, magasabb 

termékminőségre, fokozottabb kényelemre utalnak15. Ezek elsősorban külső, vagyis 

funkcionális és kognitív jellegűek, hiszen segítenek a vásárlónak megtalálni a 

legkedvezőbb feltételek mellett kínált terméket, javítva ezzel a vásárlás gazdaságosságát. A 

kifejezetten hasznossági előnyökkel járó megoldások közé tartoznak a pénzügyi 

promóciók, vagyis az árkedvezmények, pénzvisszatérítések és a kuponok. A hedonista 

hasznok alapvetően belső, tapasztalati és affektív jellegű tényezők, úgymint az 

értékképződés, a szórakozás és a felfedezés élménye16. Hozzáadott érték promóció lehet a 

nyereményjáték, a vevői verseny, valamint az ajándék. Az egyes értékesítésösztönzési 

megoldások egyszerre nyújthatnak gazdasági és hedonista hasznokat. Chandon és társai 

(2000) a nyereményjátékokat, pénzvisszatértést, árengedményt, kuponokat, ingyenes 

ajándékokat és termékjuttatásokat a következőképpen helyezték el a négymezős mátrixban:  

1. Alacsony hedonista haszon – magas gazdasági haszon: Az akciók elsősorban 

pénzmegtakarítással járnak, a vásárlók alapvetően gazdasági előnyhöz jutnak hozzá. 

Ide tartoznak a kuponok, árengedmények és a pénzvisszatérítési ajánlatok. 

2. Alacsony hedonista haszon – alacsony gazdasági haszon: A sorsolásos 

nyereményjátékok, viszonylag alacsony hasznossági és hedonista előnnyel jár, hiszen 

csupán keveseknek adódik meg a nyerés lehetősége. 

3. Magas hedonista haszon – alacsony gazdasági haszon: A vásárláskor adott ingyenes 

ajándékok elsősorban hedonista élményekhez juttatják a vevőket, viszont gazdasági 

hasznuk csekély, hiszen nem tudnak pénzt megtakarítani. 

                                                 
15 A vásárlók a pénzügyi promóciókkal egyrészt pénzt takarítanak meg, másrészt kedvező feltételek mellett 
juthatnak magas minőségű márkákhoz, így előfordulhat, hogy olyan márkát vesznek, amit egyébként nem 
engedhetnek meg maguknak. Harmadrészt csökken a keresésre fordított idő, így lerövidül a vásárlási 
döntéshozás folyamata.  
16 A vásárló elégedett lesz, hogy „jó” vásárló, hiszen felelősségteljes döntést hozott (értékképződés), örömet 
okoz neki a kedvezmény (szórakozás) és az ösztönzések felkeltik a vásárlók figyelmét olyan belső 
szükségleteket kielégítve, mint a felfedezés élménye.  
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4. Magas hedonista haszon– magas gazdasági haszon: Az ingyenes 

termékjuttatásokkal, vagyis a megnövelt egységcsomaggal, vagy az „egyet fizet, kettőt 

kap” akciókkal a vásárlók egyaránt pénzügyi és hedonista előnyökhöz is hozzájutnak 

(6. ábra). 

6. ÁBRA: AZ EGYES TECHNIKÁK CSOPORTOSÍTÁSA AZ ÁLTALUK NYÚJTOTT ELŐNY 
TÍPUSA ALAPJÁN 
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Forrás: Chandon et al. (2000) A Benefit Congruency Framework of Sales Promotion Effectiveness, p. 68 

Egy másik lehetséges osztályozásnak az alapját a vásárlók keresési hajlandósága jelenti. 

Így különbséget kell tenni az aktív és a passzív ösztönzési módszerek között. Az előbbi a 

fogyasztók részéről aktív keresést igényel, hiszen a szórólapok és a kuponok használata 

előzetes tájékozódást követel meg a vásárlóktól. Ezzel szemben a passzív ösztönzési 

módszerek, nevezetesen az eladáshelyi reklámeszközök hatására történő vásárlás spontán 

történik, a vevőknek nincs szüksége előzetes tájékozódásra (Schneider és Currim 1991). 
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3. AZ ÉRTÉKESÍTÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA ÉS TAKTIKA A 

KISKERESKEDŐK KÖRÉBEN 

A stratégiai gondolkodásmódnak döntő jelentősége van a 21. században. A tervezés, 

stratégiaalkotás és megvalósítás olyan fogalmak, melyek alapvetően meghatározzák egy 

üzlet sikerességét. „A tervezés mai döntések megalkotásának folyamata a jövőre 

vonatkozóan, amelyek az üzletvitel optimális fejlődését segítik elő” (Józsa 2004 b, p. 28.).  

A stratégiakészítés első lépéseként meg kell határozni a vállalat hosszú távú céljait. Majd 

el kell végezni a külső környezet – a makro- és a versenykörnyezet – elemzését. Ezután 

következhetnek a belső vizsgálatok, a vállalat erős és gyenge pontjainak azonosítása, 

illetve a külső környezetben rejlő lehetőségek, veszélyek feltárása. A stratégia kialakítása 

egyet jelent a jelenlegi stratégiák értékelésével, az alternatív stratégiák azonosításával és az 

alkalmazható stratégiák kiválasztásával. Ezen lépéseket követően szükséges a vállalat 

erőforrásainak koordinálása azért, hogy az előzetesen rögzített célok az előre 

meghatározott időben, a lehető legjobb eredménnyel valósuljanak meg. Végezetül a 

kivitelezéshez biztosítani kell a szervezeti keretet, valamint akciótervek készítésével lehet 

kijelölni a rövid távú célokat, napi feladatokat és a felelősöket. Ugyanakkor az ellenőrzés, 

a hatékonyság vizsgálata rendkívül lényeges a sikeres stratégiakészítés záró fázisaként 

(Józsa 2004 b). 

A marketingstratégia alapvető feladata és célja a vállalkozások magasabb szintű 

stratégiáinak megvalósítása versenyképes, jó piaci pozíció kialakításával. Középpontjában 

az üzleti környezet elemzése, a vevői szükségletek és igények feltárása, a piaci szegmensek 

igényeit kielégítő termékek és szolgáltatások biztosítása, valamint a megfelelő marketing-

mix program kidolgozása állnak (Józsa 2004 b). A marketingstratégia megalkotásának 

lépéseit mutatja a 7. ábra. A részstratégiákon belül a kommunikációs stratégia egyik 

elemével, az értékesítésösztönzéssel foglalkozom.  

Blattberg és Neslin (1990) szerint, amikor a vállalatok megtervezik promóciós 

kampányukat a szervezeti célokból és a marketingstratégiából indulnak ki, ennek alapján 

alakítják ki az ösztönzési stratégia céljait, majd pedig a konkrét stratégiát, végül pedig a 

taktikát. Mivel az SP stratégia szempontjából meghatározó, hogy a vállalkozások milyen 

marketingstratégiát követnek, ezért a továbbiakban ezt mutatom be. 
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7. ÁBRA: A STRATÉGIAI MARKETING FOLYAMATA 
Stratégiai elemzés 

• Külső környezet elemzése 
• Versenyhelyzet elemzése 
• Belső környezet elemzése 
• Fogyasztói igények elemzése 

↓ 
Stratégia kialakítása 

• Piacszegmentáció, célpiac, 
pozicionálás 

• Vállalati szintű stratégiák 

• Termékpolitika 
• Árpolitika 
• Értékesítéspolitika 
• Piacbefolyásolási politika és 

kapcsolatrendszerek 
Kimenet: Stratégiai marketing terv 

↓ 
Megvalósítás/ellenőrzés 

• megvalósítás 
• ellenőrzés 

Végeredmény: Profit vagy más cél elérése 
Forrás: Józsa, L. (2004) Marketingstratégia, p. 42. 

3.1. Kiskereskedelmi vállalatok stratégiái 

Levy és Weitz (2004) szerint a kiskereskedelmi stratégia lényege, hogy a vállalatok 

megtudják, miként összpontosítsák erőforrásaikat az általuk kitűzött hosszú távú célok 

elérése érdekében. A stratégia kijelöli a vállalat célpiacát és meghatározza a 

termékválasztékot, az árat, a különböző szolgáltatásokat, amelyek alkalmazkodnak a 

fogyasztói igényekhez. Varley (2006) szerint a kiskereskedők négyfajta árazási stratégiát 

követhetnek. Prémiumárazás esetében a magas áron kínált termékért cserébe a vevők 

hozzáadott értéket remélnek, ami megnyilvánulhat a márkaértékben (az üzletben egyedi 

márkákat kínálnak), a szolgáltatás színvonalában vagy az értékesítési környezetben. A 

magas-alacsony árak bevetése divat- vagy szezonális termékek árusításakor célszerű, 

hiszen kezdetben az árucikkeket drágán lehet eladni majd egy idő után, amikor csökken a 

kereslet, szükség van a leértékelésre. A kereskedők egy része a mindennap alacsony árak 

(EDLP)17 stratégiával kívánja elérni a márka-és bolthűséget és versenybe szállni a gyakori 

leárazásokat hirdető kereskedelmi egységekkel szemben (Rajiv és Ram 1997). A diszkont 

árakat követő vállalatok az átlagosnál alacsonyabb áron kínálják termékeiket. Józsa és Fam 

(2007) nemzetközi vizsgálataik során úgy találták, hogy a kiskereskedők stratégiájuk 

alapján négy klaszterbe különíthetők el: exkluzív, diszkont, nem fókuszált és a felső piacot 

                                                 
17 Every day low pricing 
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kiszolgáló vállalatok aszerint, hogy a kiszolgálásra, a termékválasztékra, a magas vagy 

alacsony árak használatára helyeznek hangsúlyt a vállalatok.  

Milyen a jó kisvállalati stratégia? Hogyan vehetik fel a versenyt a kisvállalatok a 

nagyokkal szemben? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása már régóta foglalkoztatja 

az elméleti és gyakorlati szakembereket. A legtöbb tanulmány a kisvállalatok stratégiáját a 

porteri makrostratégiák értelmében vizsgálja. Porter (2006) szerint a költségvezető és a 

differenciáló stratégiák követése a nagyok kiváltsága, így a kicsiknek marad a koncentráló 

vagy rés-stratégia. Peterson (1989) szerint azok a kisvállalatok sikeresek, melyek a 

célcsoport igényeinek megfelelően működnek, ismerik ügyfeleik szükségletét, tisztában 

vannak az elégedett vevő elérésének költségeivel, és termékkínálatukat ilyen szemléletben 

alakítják ki. Cooper és társai (2005) szerint a családi vállalkozások előnye a vevő-

orientációban, vagyis a vásárlókkal kialakított kapcsolatokban rejlik. Terashima és 

Dawson (2004) úgy gondolja, hogy a nagyvállalatok árelőnye a kisvállalatok részéről egy 

kedvező imázsépítő stratégiával kompenzálható. McGee (1996) szerint a kisvállalatok 

fokozott piacbefolyásolási tevékenységgel felvehetik a versenyt a nagyokkal szemben. 

Nelson és Ratliff (2005) kvalitatív kutatásaik során úgy találták, hogy a kisvállalatok 

sikerének a kulcsa a vevőkkel, alkalmazottakkal és a közösséggel való kapcsolattartásban, 

illetve az értékteremtésben rejlik, ami egyet jelent a minőségi termékek értékesítésével, 

magas színvonalú kiszolgálással és a piaci változásokra való gyors reagálással. Így a 

kisvállalatok számára a kapcsolati és a szolgáltatás-orientált stratégiák jelentenek 

megoldást az erős versenyhelyzetben. A szolgáltatás a kiskereskedők körében is fontos 

sikertényező. Onkvisit és Shaw (1981) megállapították, hogy a kiskereskedelmi üzletek a 

kézzelfogható termékek értékesítésétől egyre inkább a nem kézzel fogható termékek felé 

fordulnak el, ezért a kiskereskedelmi stratégiák – az ár, disztribúció és promóció 

tekintetében egyre inkább megváltoznak. McGee et al. (1999) az USA-ban vizsgálta a 

független kisboltok versenyelőnyét a nagyokkal szemben és öt fő tényezőt azonosított: 

 a szolgáltatás imázsát (kiszolgálás, vevői panaszok kezelése, termékminőség); 

 a promóciót és a megjelenést (kiváló kapcsolatépítés, elszánt értékesítő, új 

termékek bevezetése); 

 működést (jövedelmezőség, eladások és a profit növekedése); 

 szegmentációt, célcsoport meghatározást; 

 a működés ellenőrzését (költségek fékezése, a teljes kiskereskedelmi program 

értékelése, ellenőrzése, hatékony árpolitika). 
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Ezt követően klaszterelemzést végeztek, hogy meghatározzák a vizsgált illatszerboltok 

miként csoportosíthatók stratégiájuk alapján. Ennek értelmében a vállalatok 35%-a 

mindegyik versenyelőnyt fontosnak tartja. Egy kisebb csoport, az üzletek 11%-a viszont 

semelyik kompetenciát nem véli lényegesnek, ők az érdektelenek. A drogériák 15%-a 

promóciót és a megjelenést - az erős reklámozást, kapcsolatépítést, illetve az üzlet külsejét 

helyezi előtérbe. Az üzletek 39%-a költségek és a kiskereskedelmi program ellenőrzésére 

fókuszál, vagyis költségvezető alapstratégiát követ. Cachon és szerzőtársai (2004) 

hangsúlyozzák, hogy a kisvállalatoknak esélyük lehet a túlélésre, kijöhetnek a nagyok 

árnyékából, amennyiben differenciáló szolgáltatásokat kínálnak. Berry (2001) szerint a 

kiskereskedelem öt pillére segítségével a kisvállalatok sikeresek lehetnek: képesek a vevők 

problémáit megoldani (hozzáértő eladók, színvonalas kiszolgálás), tisztelik a vásárlókat 

(udvarias eladószemélyzet), vevői igényekhez igazított választékot alakítanak ki, a 

legtisztességesebb árat alkalmazzák, takarékoskodnak a vevő idejével (az üzlet könnyű 

elérhetősége, áttekinthető árukihelyezés, rövid várakozási idő). A kisvállalatok 

egyértelműen előnyben vannak a problémamegoldásban, a tiszteletadásban és a korrekt 

árak alkalmazásában. 

A kiskereskedelmi stratégia rendkívül fontos az értékesítésösztönzés szempontjából, hiszen 

az eltérő stratégiát követő üzletek más-más célból alkalmazzák a promóciókat, így más 

eszközöket is. Blattberg és Neslin (1990) szerint a magas minőségű termékeket értékesítő 

és színvonalas szolgáltatást nyújtó üzletek célja a boltimázs javítása vagy erősítése, ez 

azonban a leértékelésekkel vagy más pénzügyi promóciókkal nem érhető el.  

3.2. Az SP célja a kereskedők részéről 

Blattberg és Neslin (1990) szerint a promóció céljai: 

1. A forgalom fellendítése: A kereskedők sokszor hirdetnek nagyon vonzó áron, hogy 

sok embert becsábítsanak az üzletbe, akik valószínűleg mást is megvesznek, amin a 

vállalat már nagyobb profitot realizál. 

2. Elfekvő árukészletektől való megszabadulás: A kereskedők, főleg a divattermékek 

árusítására szakosodott üzletek számára rendkívül fontos, hogy a szezon végéhez 

közeledvén megszabaduljanak elfekvő árukészletüktől, amit a pénzügyi promóciók, 

vagyis a szezonális kiárusítások tesznek lehetővé (Józsa és Tárkányi 2005). 

3. Az üzlet imázsának javítása: A bolt árukészlete, termékválasztéka, tárgyi környezete, 

berendezési tárgyai, az eladók segítőkészsége és a kiszolgálás színvonala határozzák 
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meg együttesen a boltról kialakult képet (Manolis et al. 1994). A kedvező imázs 

elérése elsősorban az eladáshelyi reklámok és termékkihelyezések, árubemutató 

állványok, vagyis a passzív ösztönzési technikák segítségével lehetséges.  

4. Árkép kialakítása: Az árstratégiának szintén összhangban kell lennie az ösztönzési 

stratégiával. Nem szabad, hogy a promotált árucikkek és a nem akciós ajánlatok ára 

között túl nagy eltérés legyen. 

3.3. Az SP stratégia 

Cummins és Mullin (2002) szerint az ösztönzési program akkor stratégiai, ha javítja a 

vállalatok különböző képességeit, növeli a versenyelőnyüket és építi a hosszú távú 

kapcsolatokat. Jó taktikai terv nem létezik jó stratégia nélkül. Összességében 

megállapítható, hogy az SP stratégia egy olyan tevékenység, ami hozzájárul az eladások 

javulásához.18  

3.3.1. A stratégiai gondolkodásmód fejlődése 

Az értékesítésösztönzéssel már a múlt század elején foglalkoztak a szakemberek. Howard 

(1940) hangsúlyozta, hogy az SP tevékenység nagyban függ a termék típusától és annak 

versenyhelyzetétől. Az olcsó, gyorsan forgó, gyakran vásárolt termékeket célszerű 

termékminta, ajándék vagy kupon segítségével népszerűsíteni. Ugyanakkor az értékes 

árucikkek, mint például a bútorok, elektromos gépek esetében az árengedmények, illetve a 

szórólapok alkalmazása tűnnek jó megoldásnak. Az SP-vel kapcsolatos első tanulmányok 

rávilágítottak arra, hogy az ösztönzési program tervezése során az üzleteknek figyelembe 

kell venniük a vásárlók attitűdjét, vásárlási szokásait, márka-, verseny-, reklámstratégiáját 

és egyéb olyan külső tényezőket, melyek befolyásolják a termék elérhetőségét, árát 

(Howard 1940). 

Később Edwards és Brown (1959) arra a következtetésre jutott, hogy a sikeres 

értékesítésösztönzési stratégia átgondolt tervezés eredménye, mely egy kilenc lépésből álló 

folyamat. 

1. lépés: A probléma meghatározása és speciális célok felállítása: 

Az üzlet menedzsereinek közösen meg kell beszélniük, hogy milyen problémák 

merülnek fel a vállalaton belül, amire az értékesítésösztönzési kampány 

megoldást jelenthet. Majd ezt követően kell meghatározni a célokat, legyen szó 

                                                 
18 http://www.smallbusinessbible.org/salespromotionstrategy.html 
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rövid vagy hosszú távú törekvésekről. Rövidtávon fontos lehet, hogy növeljék 

az eladásokat, esetleg megszabaduljanak az elfekvő árukészletektől. Ezzel 

szemben hosszú távon a márkaimázs építése, a vevői hűség kialakítása kerülhet 

előtérbe. A célok meghatározásánál mindig törekedni kell a számszerűsítésre 

(Altsiel, T. és Grow, J. 2005) és az időbeni lehatárolásra.  

2. lépés: A múltbeli tapasztalatok összefoglalása: 

A kereskedők időt és energiát takaríthatnak meg, ha számba veszik a múltbeli 

tapasztalatokat. Így elkerülhetik, hogy ugyanazokat a hibákat elkövessék. A 

nagyobb üzleteknek célszerű olyan összejöveteleket tartani, ahol a különböző 

részlegek beszámolnak az előző ösztönzési kampányokról.  

3. lépés: A szükséges költségkeret megállapítása: 

A vállalatoknak meg kell határozni a rendelkezésre álló költségkeretet. Nem 

szabad elfeledkezniük a vonal feletti támogatásról, hiszen az akciókat meg kell 

hirdetni az üzleten kívül, illetve a boltban is. Így szükség lehet tévéreklámra, 

sajtóhirdetésre, szórólapra, valamint eladáshelyi reklámeszközökre (POP/POS). 

Minél szűkebb az elérendő célok köre, annál alacsonyabb a költségkeret. 

4. lépés: Az alapvető SP ötlet kitalálása: 

A cégeknek el kell dönteni, hogy milyen ösztönzési technikákat akarnak 

alkalmazni, és milyen módon kívánják a vásárlók tudtára adatni.  

5. lépés: Gondoskodás a médiatámogatásról és az ötlet kivitelezése: 

Némely vásárlást elősegítő megoldás intenzív médiatámogatást igényel, viszont 

némely eszköz esetében egyáltalán nincs szükség erre. 

6. lépés: Felelősök kijelölése: 

Mindig pontosan meg kell határozni, hogy kinek mi lesz a feladata a kampány 

során. 

7. lépés: A promóciós program összefoglalása, akciótervek készítése: 

Az ösztönzési program kapcsán felmerülő teendőket célszerű előre rögzíteni 

időrendi sorrendben. Így a menedzserek látják, hogy milyen időközönként lehet 

beszámolókat tartani a kampány kivitelezésének menetéről. 

 

8. lépés: A terv jóváhagyása: 

Fontos, hogy az üzletvezető jóváhagyja a sajtóhirdetés, szórólap, közvetlen levél 

(direct mail), poszter, kirakat és más egyéb promóciós terveket. Amikor az 

értékesítési osztály bemutatja az anyagokat, a vezetőség tesztelheti, hogy a 



3. Az értékesítésösztönzési stratégia és taktika a kiskereskedők körében 

 31

megvalósításra került elképzelések hozzájárulnak-e a célok eléréséhez. 

Amennyiben a válasz nem, akkor még módosíthatnak a terven. 

9. lépés: Az eredmények értékelése az akciót követően: 

Az értékesítésösztönzési kampányt követően szükség van értékelésre, az 

eladások, a kiadások és a profit összevetésére, hogy a menedzserek lássák 

mennyire volt sikeres az akció. 

A szerzőpáros kifejezetten nagy üzleteket, áruházakat vett figyelembe, ahol az ösztönzési 

kampány kidolgozása az értékesítési részleg irányítása alá tartozik. Ugyanakkor e lépések 

követése hasznos lehet a kisméretű vállalatok számára is. Fontos, hogy a kisebb üzletek 

vezetői meghatározzák az adott problémát, kijelöljék a célt, számba vegyék a korábbi 

tapasztalatokat, gondoskodjanak az akció meghirdetéséről az üzleten belül és kívül, olyan 

ösztönzési technikákat válasszanak, amelyek segítik céljaik elérését. Továbbá lényeges, 

hogy az alkalmazottak tudják a feladatukat, közvetítsék az akciót a vevők felé, és 

folyamatosan nyomon kövessék az eladásokat, valamint figyeljék az akciók fogadtatását. 

A kutatók már a múlt század derekán felismerték a stratégiai tervezés jelentőségét az 

értékesítésösztönzés kapcsán. Az ösztönzési kampány kialakításának első lépéseként 

helyzetelemzést kell végezni, amikor a vállalatok feltárják az SP szerepét egy probléma 

megoldásában, illetve a lehetőségek kiaknázásában. Ezt követően meghatározzák a fő 

célokat, majd kidolgozzák a célok elérését segítő programot. Miután megvalósítják az 

akciót, értékelni kell az eredményeket és meg kell fogalmazni a jövőre vonatkozó 

tanulságokat. 

Több szerző is arra a következtetésre jutott, hogy egy jól tervezett ösztönzési kampányhoz 

feltétlenül szükség van a vásárlók megismerésére (Schultz et al. 1998, Heiman 1998). 

Schultz és szerzőtársai (1998) felismerték, hogy az SP programok tervezését a célcsoport 

kijelölésével kell kezdeni. A fogyasztók szegmentálhatók a magatartásuk alapján, hiszen a 

promóciók az attitűd konatív, vagyis a viselkedési és nem az affektív, azaz érzelmi 

fázisában befolyásolják az egyéneket. A cégeknek meg kell érteni ennek a viselkedésnek 

az okát. Az embereket eltérő indokok motiválják. Egy leértékelt árucikket előfordulhat, 

hogy valaki rossz anyagi helyzete miatt vásárol meg, míg más valaki az akció nyújtotta 

öröm, élmény miatt. Az ösztönzési kampány kidolgozása kapcsán fontos a vásárlók 

elemzése, annak megértése, hogy miért cselekszenek egy bizonyos módon, és mennyire 

befolyásolják őket a különböző ösztönzési módszerek. A fent említett kutatók öt fogyasztói 

szegmenst különítettek el vásárlási magatartásuk alapján: márkahűek, versenytárs 
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termékhez hű vevők, márkaváltogatók, árérzékenyek és a terméket/márkát nem használók 

csoportját. Az egyes kategóriákon belül léteznek akciókra fogékony, illetve nem fogékony 

vásárlók. Meghatározták, hogy milyen hatást kívánnak elérni az egyes fogyasztók körében, 

vagyis mi az ösztönzés célja, valamint az milyen konkrét megoldással érhető el (4. 

táblázat). 

4. táblázat: Stratégai célok az egyes fogyasztói csoportok körében 
VEVŐI TÍPUS FŐ JELLEMZŐJÜK STRATÉGIAI CÉL SP ESZKÖZ 

Márkahű vásárlók Legtöbbször vagy mindig 
ugyanazt a márkát vásárolják. 

A magatartás 
megerősítése, a 
fogyasztás növelése, a 
vásárlás időzítésének 
megváltoztatása. 

Speciális csomagolás, 
verseny, 
nyereményjáték, 
hűségakció, ajándék. 

Versenytárshoz hű 
vásárlók 

Legtöbbször vagy mindig a 
versenytárs márkát 
vásárolják. 

A márkahűség 
megtörése, a promotált 
márka vásárlására való 
ösztönzés. 

Termékminta, 
nagyértékű kupon, 
nyereményjáték, 
ajándék. 

Márkaváltogatók 
Sok különféle márkát 
vásárolnak egy konkrét 
termékkategóriában. 

A vásárlók meggyőzése, 
hogy gyakrabban 
vásárolják a „megfelelő” 
márkát. 

Kupon, speciális 
csomagolás, verseny, 
nyereményjáték, 
árengedmény, ajándék. 

Árérzékenyek Következetesen a legolcsóbb 
márkát választók. 

Alacsony árakkal 
csábítani a vásárlókat, 
vagy hozzáadott értéket 
kínálni, ami eltereli a 
figyelmet az árakról. 

Kupon, 
pénzvisszatérítés, 
árengedmény. 

Terméket/márkát 
nem használók 

Azok a fogyasztók, akik 
egyáltalán nem vásárolják a 
termékkategóriát. 

A termékkategória 
megismertetése, és a 
vásárlók figyelmének 
felkeltése, hogy érdemes 
a terméket megvásárolni. 

Ez a csoport ellenáll a 
legtöbb ösztönzésnek. 

Forrás: Schultz et al. (1998) Sales Promotion Essentials - The 10 Basic Sales Promotion Techniques … and 
How to Use Them, p. 20. 

Schultz és társai (1998) szerint az értékesítésösztönzési program tervezésekor a következő 

lépéseket kell követni: 

1. Először a vállalatoknak meg kell vizsgálni a fogyasztás általános szerkezetét a 

termékkategóriában, és az egyes fogyasztói csoportok relatív helyzetét. 

2. Majd fel kell tárni a fogyasztók viselkedésének okát. 

3. Harmadik lépésben a kereskedőknek meg kell vizsgálni, hogy a versenytársak milyen 

ösztönzési módszereket alkalmaznak, vagy terveznek igénybe venni a piacon, és fel 

kell tárni ennek lehetséges hatásait. 

4. Végezetül meg kell határozni az SP program céljait, a rövid vagy hosszú távú 

törekvéseket és a célcsoportot, hogy az elérésük minél hatékonyabban valósuljon meg. 
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A 21. században a marketingszakemberek egyetértenek abban, hogy az ösztönzési 

programok tervezésének folyamata a célok kijelölésével kezdődik. Ahogy arra a korábbi 

modellek is rávilágítottak, fontos a felelősök kijelölése. Napjainkban a szakértők nagy 

hangsúlyt fektetnek az SP kampányok taktikai kérdéseire. Miután a vállalatok eldöntötték, 

hogy milyen konkrét eszközöket kívánnak alkalmazni a kampány során, sor kerülhet a 

program megvalósítására és végül az értékelésre. (Józsa et al. 2005) 

3.4. Az értékesítésösztönzés taktikai kérdései 

Az ösztönzési tervnek tartalmaznia kell a költségvetés nagyságát, az ösztönzés javasolt 

formáit, az akció időtartamát, időzítését, mértékét, az ösztönzők fogyasztókhoz történő 

eljuttatásának módját, valamint a szövetségesek megnyerését. Silva-Risso (1999) egy 

döntéstámogató rendszert dolgozott ki a szupermarketek számára, hogyan tudják az összes 

taktikai kérdést optimalizálni a lehető legnagyobb profit elérése érdekében. 

3.4.1. A költségek meghatározásának módja 

A költségek meghatározásánál különböző matematikai modellek (Silva-Risso et al. 1999) 

állnak a vállalatok rendelkezésére, azonban a gyakorlatban sokszor a múltbeli 

tapasztalatokra hagyatkoznak (Józsa et al. 2005). A kiadások meghatározásának hat módja 

létezik (Józsa et al. 2005, Brochand és Lendrevie 2004), mégpedig az önkényes, a 

maradvány, a tervezett árbevétel/profit százalékában, az előző időszakhoz viszonyított 

bázis alapú, a versenytársakhoz igazodó, valamint a cél és feladat módszer (Józsa et al. 

2005, Brochand és Lendrevie 2004). 
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3.4.2. Az ösztönzés javasolt formái 

Az ösztönzés javasolt formáinak kiválasztásakor érdemes figyelembe venni az egyes 

technikák rövid és hosszú távú kommunikációs hatását19. Szakemberek szerint a promóciót 

úgy kell megtervezni, hogy kedvező hatást tudjon gyakorolni a márkaismertségre, a 

márkák és termékek imázsára, valamint illeszkedjen az áru kommunikációs stratégiájához 

(Brochand és Lendrevie 2004, Józsa 2003). Felmerül a kérdés, hogy a különböző SP 

módszerek miként járulnak hozzá a márkaérték kialakulásához. A márkaérték egyik fontos 

összetevője a márkaismertség, mely kétségkívül javul egy-egy értékesítésösztönzési akció 

hatására különösen, ha az egyéb kommunikációs, főleg ATL támogatásban is részesül. 

Azonban az értékesítésösztönzés márkaértékre gyakorolt hatása nem egyértelmű, hiszen 

függ az értékesítésösztönzés típusától és gyakoriságától, valamint a termékkategóriától. 

Amíg a pénzügyi promóciók nem minden esetben segítik az értékképződést, addig a 

hozzáadott érték típusú promóciók jobb megoldásnak tűnnek.  

Az ösztönzés típusa 

A legtöbb empirikus vizsgálat a gyorsan forgó fogyasztási cikkek körében alkalmazott 

pénzügyi ösztönzések körében született, ezért először ezek ismertetésére térek ki. Itt 

mindenképpen meg kell említeni a gyártók és a kereskedők ellenérdekeit. Ideális esetben a 

gyártók olyan márkát akarnak bemutatni, amely értéktöbbletet kínál a fogyasztónak, és így 

magasabb ár kialakítására nyújt lehetőséget, ami nem kedvez a leértékeléseknek. A 

kiskereskedők viszont előszeretettel nyúlnak az árengedményekhez, hiszen rövidtávon 

azonnali forgalomnövekedést érhetnek el a termékkategóriában (Walters 1991), hosszú 

távon pedig kialakulhat a bolthűség. Ezen szempontokat figyelembe véve szinte 

elképzelhetetlen olyan helyzet, amelyből mindkét fél profitál. Alapjában véve a 

kereskedelem is érdekelt abban, hogy a gyártóknak legyenek erős márkáik, mert azokkal az 

átlagosnál magasabb bevételt lehet elérni.  

Empirikus kutatások20  bizonyítják, hogy a leggyakrabban alkalmazott árengedmény 

hosszú távon a márkák értékének csökkenéséhez vezet, és elsősorban a fogyasztók 

tudatában markánsan jelen lévő márkák számára okoz veszteséget, hiszen a márkahű vevők 

                                                 
19 A promócióban alkalmazott valamennyi eszköz önállóan kommunikál: egy kupon, egy játékszelvény, egy 
felhívás a csomagoláson mind kommunikációs üzenetet közvetít a fogyasztók felé (Brochand és Lendrevie 
2004). 
20 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3htm Csak a kereskedőknek előnyös az árengedmény Németországban. Erős 
márkák veszítenek, gyenge márkák nyernek vele 
http://www.ppamarketing.net/cgi-bin/wms.pl/721 
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olcsóbban vásárolják meg a terméket, mint amennyit hajlandóak lennének fizetni érte 

(DelVecchio et al. 2006, Ehrenberg et al. 1994). Így a tőlük származó bevétel kisebb lesz, 

míg a forgalomnövekedés a márkaváltogatók vásárlásaival magyarázható, akik kizárólag 

az akció miatt kötődnek a márkához, illetve csak a promóció idejére váltanak márkát. 

Ugyanez már nem mondható el a gyenge márkákra21. Ott éppen az ellenkező folyamat 

figyelhető meg, a csökkentett árak a gyenge márkákra pozitívan hatnak, képesek új 

vásárlókat megnyerni és magukhoz kötni. Az árengedményes akciók értéknövelő hatást 

különösen új termék bevezetésénél, majd azt követően a márka fejlesztésénél fejtenek ki. 

Amikor azonban a márkaismeség erősödik, kezd kialakulni a márkahűség, vagyis a márka 

dominánssá válik, akkor az akciózást célszerű fokozatosan visszavenni, sőt elkerülni 

(Kotler és Keller 2006, Bauer és Berács 2002). Az erős márkák alkalmasak arra is, hogy 

kisebb árengedménnyel sikeresen ösztönözzék az eladást, így profitot eredményezzenek 

mind a gyártók, mind a kereskedők számára. Ilyen megfontolásokat szem előtt tartva 

fontos, hogy a két fél között együttműködés alakuljon ki, és közös promóciókba kezdjenek. 

A kooperáció következtében nemcsak a márkaismertség javul, hanem az árengedmények 

márkaértékre gyakorolt hosszú távú hatása is (Pauwels 2007). 

Ezzel szemben az ajándékok, versenyek és egyéb hozzáadott érték típusú megoldások 

pozitív hatást gyakorolnak a márkapreferenciára (DelVecchio et al. 2006; Belch és Belch 

2001). A fogyasztók kedvező asszociációkat alakítanak ki egy márka iránt, ha az hedonista 

előnyökhöz juttatja őket, vagyis örömöt okoz nekik. 

Az ösztönzés gyakorisága 

Amennyiben a kiskereskedők gyakori promotálásnak teszik ki a terméket, akkor a vevők 

nem lesznek hajlandóak a minőségi márkáért többet fizetni, hiszen tudják, hogy kedvezőbb 

feltételek mellett is hozzájuthatnak (Schultz et al. 1998). Továbbá fennáll a veszély, hogy a 

márka tömegáruvá silányul, amit erős árverseny kísér (Randall 2000). Ennek 

következtében a gyártók vagy a kiskereskedők márkázásba és a márkaérték 

megteremtésébe fektetett erőfeszítése, tőkeértéke elveszik. Az erős márkákat, melyek 

dominánsan jelen vannak az emberek tudatában kevésbé és ritkábban érdemes promotálni, 

mint a gyenge, kevésbé ismert márkákat (Keller 2007).  

                                                 
21 A fogyasztók tudatában kevésbé jelen lévő márkák, amelynek imázsa gyenge.  
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Termékkategória 

Foote és társai négymezős mátrixba sorolták a különböző termékeket, szolgáltatásokat 

aszerint, hogy milyen az egyén érintettsége22 a vásárlás alkalmával, illetve a döntés értelmi 

vagy érzelmi síkon születik-e meg (8. ábra). A racionális, vagyis az értelmi érintettség 

esetén célszerű az értékesítésösztönzés eszköztárához nyúlni, viszont az érzelmi 

involváltsággal járó presztízstermékek (magas érzelmi érintettség) esetén az SP rontja a 

márkaimázst, különösen a pénzügyi promóciók alkalmazásakor. 

8. ÁBRA: FOOTE, CONE ÉS BELDING FÉLE MÁTRIX 

Sör
Édesség

Mosószer
Étolaj

Gyémánt
Nercbunda

Ruházat

Pénzügyi szolgáltatások
Lakásépítéssel kapcsolatos 

feladatok
Magas érintettség

Alacsony 
érintettség

ÉrzelemÉrtelem

 
Forrás: Blattberg és Neslin (1990) Sales promotion strategy. Concepts, methods and strategies, p. 474. 

 

Chandon és szerzőtársai (2000) is hasonló következtetésre jutottak, amikor tapasztalati 

úton vizsgálták, milyen típusú ösztönzést célszerű alkalmazni alacsony, illetve magas 

márkaértékű termékek esetén. Alacsony márkaértékű értelmi és érzelmi árucikk esetében a 

pénzügyi és ajándék típusú promóciók egyaránt jó megoldásnak tűnnek. Magas 

márkaértékű, racionális elven vásárolt termékek esetében a pénzügyi promóciók vezetnek 

eredményre, viszont magas érzelmi érintettséggel vásárolt áruk esetén az ajándék típusú 

ösztönzések a hatékonyabbak. 

Összességében megállapítható, hogy az értékesítésösztönzés kedvező hatása akkor érhető 

el, ha a vállalatok a hedonista előnyöket nyújtó megoldásokat választják, viszont a 

                                                 
22 A fogyasztó pszichológiai, aktivizáltsági, motiváltsági szintjének erőssége. Az érintettség meghatározza a 
potenciális vevők információszerzési, -feldolgozási, -tárolási aktivitását. Mértéke függ a vásárlás 
kockázatától. 
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pénzügyi megtakarítást kínáló ajánlatok is kedvezőek lehetnek a termék típusától függően. 

Így elmondható, hogy a gyenge márkák, illetve az alacsony értelmi vagy érzelmi 

érintettséggel járó termékek (elsősorban élelmiszerek) esetében a leértékelések, 

árengedmények a sikeresek, viszont erős, magas érzelmi involváltságú márkák esetén az 

ajándék típusú ösztönzőkkel lehet a leghatásosabb eredményt elérni. Ha a vállalatok 

kerülik a túl gyakori ösztönzési programokat, és a vásárlók számára reális pénzügyi 

előnyöket ígérnek, akkor sikerre számíthatnak, mert javul a márkapreferencia és kialakul a 

márkaérték, azaz a komoly befektetés eredményeként létrejövő érték erősödik. 

Az eladásösztönzés típusának kiválasztása 

Az ösztönzés fő típusának kiválasztását követően a vállalatoknak el kell dönteni, hogy 

milyen konkrét SP módszerekkel kívánják megnyerni a vásárlókat. Fontos, hogy a 

céloknak megfelelően határozzák meg az eszközöket. Amennyiben a kereskedők új 

vevőket kívánnak elérni, a kupon, az árengedmény, vagy az ingyenes termékminta, 

árubemutató jó megoldásnak tűnnek. A pénzvisszatérítési garancia csökkenti a vásárlók 

kockázatérzetét, a speciális ajánlat (ajándék) vagy árengedmény hozzájárulhat egy új 

termék kipróbálásához (Howard 1940). Az 5. táblázat mutatja, hogy a különböző célok 

milyen eszközökkel érhetők el. A célok figyelembevétele mellett egyaránt fontos a 

célcsoporthoz igazított ösztönzési technikák alkalmazása. 

5. táblázat: Az SP célok és a technikák közötti összefüggés 
CÉLOK  ÖSZTÖNZÉSI ESZKÖZÖK 

A termék megvásárlásának ösztönzése → 
Árengedmény, kupon, ajándék, 

nyereményjáték 

Többletfogyasztás ösztönzése → 
Árengedmény, kupon, ajándék, 

nyereményjáték 
Termék kipróbálásának elősegítése → Termékminta, nyereményjáték, ajándék 

Vásárlók becsábítása az üzletbe → 
Nyereményjáték, árengedmény, kupon, 

ajándék 
Magasabb minőségű termékhez való 
hozzáférés biztosítása → 

Kupon, árengedmény, ajándék, 
nyereményjáték 

Forrás: Howard, K. S. (1940) Methods of Sales Promotion, p. 125. alapján saját szerkesztés 

A konkrét technika megválasztásakor a termékélet-ciklus szakaszát is figyelembe kell 

venni (Józsa et al. 2005). Low és szerzőtársai (2000) empirikus kutatásai során úgy 

találták, hogy a termékélet-ciklus bevezető szakaszában lévő márkákat inkább reklámozni 

érdemes különösen akkor, ha a márkaimázs építése a cél. Az alacsony árfekvésű érettség 

szakaszához közeledő márkákat lehet SP-vel népszerűsíteni. 
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Kotler és szerzőtársai (2005) hangsúlyozzák, hogy amennyiben lehetséges az egyes 

ösztönzési módszerek kiválasztását követően érdemes előtesztelést végezni. Így a 

vállalatok láthatják, hogy az általuk bevetni kívánt eszközök elérik-e a célcsoportot és 

megfelelő mértékű előnyhöz juttatják-e a vevőket. Ebben a fázisban még lehetséges a 

program megváltoztatása, és javítható a hatékonysága. 

3.4.3. Egyéb taktikai kérdések 

A kereskedőknek a módszerek és konkrét technikák kiválasztását követően tisztázni kell 

olyan taktikai kérdéseket, hogy meddig tartson az SP kampány, mikorra időzítsék az éven 

belül, mekkora mértékű kedvezményt kínáljanak, vagy milyen értékű ajándékot ajánljanak 

fel, hogyan informálják a vásárlókat, illetve miként nyerjék el az alkalmazottak bizalmát. 

A kereskedőknek az alábbi lényeges szempontokat kell meghatározni az SP kampánnyal 

kapcsolatban: 

 Időtartam: Amennyiben az ösztönzés időtartama túl rövid, kevesen értesülnek róla, 

vagyis sokan lemaradnak, ami csalódottságot kelt a fogyasztók körében. Azonban a túl 

hosszúra nyúló promóció esetében a vevők nem cselekszenek azonnal, mondván még 

ráérnek, így kevésbé lesz hatásos a kampány. 

 Időzítés: Fontos, hogy a vállalatok pontosan meghirdessék az akció kezdetét és végét, 

hogy a vásárlók minden fontos információ birtokában legyenek.  

 A kedvezmény mértéke: Az ösztönzés mértékének megállapítása mindig kritikus 

kérdés, hiszen a túl alacsony értékű előny nem elég figyelemfelkeltő, ugyanakkor a túl 

nagymértékű engedmény/juttatás megkérdőjelezi az akció hitelességét (Arcelus et el. 

2003, Hoyer és Maclnnis 2003). A promóciót úgy kell meghirdetni, hogy a vevők 

számára világos legyen a haszon, és kellően vonzó legyen az ajánlat. Gupta és Cooper 

(1992) szerint ahhoz, hogy e leértékelést a fogyasztók észrevegyék, el kell érni a 15%-

os küszöbértéket, viszont a 40% feletti árcsökkentés estén már visszaesik az 

érdeklődés. 

 Az ösztönzők fogyasztókhoz történő eljuttatásának módja: Az akciót tudatni kell a 

vásárlókkal nemcsak a médiában (újság, tévé, internet), hanem az üzletben is. Így 

gondoskodni kell az üzleten kívüli (outdoor) médiatámogatásról, – a reklámról, 

szórólapokról – vagy a közvetlen levelekről és a bolton belüli reklámanyagokról (in-

store). 
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 Szövetségesek megnyerése: Egy promóció akkor sikeres, ha az eladószemélyzet is 

érdekelt, és közreműködik a program kivitelezésében. (Józsa et al. 2005, Kotler et al. 

2005) 

A terv végrehajtása és értékelése 

A program megvalósítását követően szükség van a kampány értékelésére, vagyis az 

eredményesség mérésére, ami egyrészt vizsgálható a profitabilitás, másrészt pedig a vevői 

attitűdök, imázs-változások, az eladások elemzése és a vásárlók megkérdezése által (Józsa 

et al. 2005, Kotler et al. 2005). Az SP kampány hatékonysága fokozható, ha a vállalatok a 

célcsoportoknak megfelelő eszközöket választanak, felfedezik a különböző módszerek 

közötti szinergiákat, megértik, hogy az ösztönzések milyen hatással vannak az értékesítési 

csatorna szereplőire, és szisztematikusan nyomon követik, értékelik a promóciós 

tevékenységet23. 

3.5. Kiskereskedelmi vállalatok ösztönzési stratégiái a gyakorlatban 

A ruházati szektorban működő kiskereskedelmi egységek SP programjának megismerésére 

viszonylag kevés kutatás irányult. Az ebben a témakörben született publikációk és 

empirikus kutatások feltárása érdekében az EISZ és az EBSCO adatbázisait használtam fel, 

illetve Vyas és Mehta (2004) szintetizáló tanulmányát, valamint az ANZMAC24 

konferencia 2005 és 2008 között megjelent cikkeit. A ruházati ágazat kereskedőinek 

marketingkommunikációs tevékenységét általánosságban véve több országban is 

vizsgálták, így Indiában, az USA-ban és egy közép-kelet-európai országban, Szlovéniában 

is. Konkrétan az értékesítésösztönzéssel Magyarországon és Új-Zélandon, illetve 

Portugáliában foglalkoztak, kereszt-kulturális vizsgálatokon keresztül tárták fel a független 

ruha- és cipőboltok integrált marketingkommunikációs stratégiáját.  

A ruhaboltok által alkalmazott piacbefolyásolási eszközök megismerésére irányuló 

kutatások közül az indiai vizsgálat kifejezetten a nagy üzletek SP programjának 

bemutatására irányult, míg a többi a kis- és közepes, illetve a nagyméretű vállalatok 

marketingkommunikációs tevékenységének megismerésére, valamint annak feltárására, 

hogy a piacbefolyásolás miként járul hozzá a vállalat sikeréhez. Vyas (2007) Indiában hat 

nagy ruházati bolt (outlet) ösztönzési programját vizsgálta úgy, hogy összehasonlította az 

exkluzív és több márka értékesítésére szakosodott üzleteket az ösztönzési kampány 

                                                 
23 http://www.smallbusinessbible.org/salespromotionstrategy.html 
24 Australian & New Zealand Marketing Academy (Ausztráliai és Új-Zélandi Marketing Akadémia) 
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időzítése, az alkalmazott módszerek, az ATL támogatás és a program értékelésének módja 

alapján. Emellett az üzletek statisztikai profilját is elemezte – a bolt elhelyezkedése, 

pozícionálása, termékválaszték szélessége és mélysége, alapterülete, valamint a 

kosárértéke25 alapján. Kutatásának eredménye, hogy a nagy alapterületen működő 

ruházati-cikkek és egyéb divattermékek árusítására koncentráló üzletek széleskörűen 

alkalmazzák a fogyasztókat vásárlásra buzdító eszközöket, úgymint hűségprogram, 

leárazás, ajándék, nyereményjáték, kupon. A kampány eredményességét az eladások, 

illetve a negyedéves profit alapján mérik. Soyeon és Drake (1991) ruhaboltok üzleti 

gyakorlatát és promóciós tevékenységét elemezték az USA-ban. Kutatásaik során arra a 

következtetésre jutottak, hogy a jövedelmezően működő üzletekre jellemző a marketing-

központú gondolkodásmód. Ezek a kiskereskedelmi egységek piacbefolyásolási 

stratégiájuk alkalmazása során vevő-orientált kommunikációs eszközöket választanak, az 

üzlet hírnevének növelése és az eladások azonnali fellendítése érdekében. A szerzőpáros 

rávilágított arra, hogy a tulajdonos/boltvezető egyéni jellemzői, kvalitásai nem 

befolyásolják az üzlet jövedelmezőségét. Završnik és Mumel (2007) Szlovéniában 4 kis-, 

18 közepes és 6 nagyvállalatot kérdezett meg a marketingkommunikációs stratégiájáról. 

Kutatásuk középpontjában elsősorban termelő vállalatokat helyeztek, mégis fontosnak 

tartom kiemelni eredményeiket, hiszen mintájukban szerepeltek olyan cégek is, melyek a 

gyártás mellett értékesítői feladatot is felvállalnak.  

A vállalatokat három csoportba különítették el: 

 1. csoport (22 vállalat): Azok a ruhaipari vállalatok26, melyek saját márkákat 

értékesítenek a saját kiskereskedelmi üzleteikben. 

 2. csoport (3 vállalat): Azok a kis-és középvállalatok (KKV), melyek nem rendelkeznek 

saját márkanevű ruházati cikkekkel, viszont saját üzleteik vannak. 

 3. csoport (3 vállalat): Azok a KKV-k, melyek csak a gyártásra specializálódnak, így 

nem üzemeltetnek saját értékesítői hálózatot. 

Az értékesítésösztönzés az 1. csoportba tartozó vállalkozások számára a legmeghatározóbb 

kommunikációs eszköz a reklámot követően. A 2. és 3. csoport tagjai számára a személyes 

eladás a legfontosabb, bár náluk is a második helyre csúszott az SP közepes-vagy annál 

kisebb mértékű dominanciával, viszont a PR egyáltalán nem hangsúlyos piacbefolyásolási 

eszköz a kis-és közepes méretű vállalkozásoknál (9. ábra). 

                                                 
25 Egy vásárlás alkalmával átlagosan mennyi pénzt költenek a vásárlók. 
26 A csoportot 4 kis-, 12 közepes- és 6 nagyvállalat alkotja. 
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9. ÁBRA: AZ EGYES PIACBEFOLYÁYOLÁSI ESZKÖZÖK FONTOSSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE 

 
Forrás: Završnik, B. és Mumel, D. (2007) The Use of Marketing Communications in the Clothing Industry in 

Slovenia, p. 13. alapján saját szerkesztés 

Azok a cégek, melyek saját márkákat értékesítenek üzleteikben jellemzően reklámozásra 

(44,85%) költik a legtöbb pénzt, illetve hasonlóan oszlik meg kiadásuk az 

értékesítésösztönzés (23,63%) és a személyes eladás (22,47%) között, a 

közönségkapcsolatok (9,05%) építésére pedig alig áldoznak. A KKV-k számára a 

költségvetés legnagyobb részét a személyes eladás (60% - 53,33%) teszi ki, majd ezt 

követi az SP, mely különösen a gyártó cégek (41,67%) számára lényeges (10. ábra). 

10. ÁBRA: AZ EGYES PIACBEFOLYÁYOLÁSI ESZKÖZÖK FONTOSSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE 

 
Forrás: Završnik, B. és Mumel, D. (2007) The Use of Marketing Communications in the Clothing Industry in 

Slovenia, p. 13. alapján saját szerkesztés 
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A kutatás kitért arra is, hogy a cégek melyik kommunikációs mix alkalmazását tartják a 

leghatásosabbnak a vevők befolyásolására27. Az első csoport a reklámot (4,36), illetve az 

SP-t (3,59), a második csoport a személyes eladást (3,67), valamint a reklámot (3,33), 

viszont az értékesítésösztönzést (3,00) csupán közepes mértékben gondolják hatékonynak. 

Végezetül a harmadik klaszter a személyes eladásban (4,33) hisz, de a promóciók 

befolyásoló hatását (3,67) is jónak ítélik meg. 

A siker érdekében a kisvállalatoknak feltétlenül szükséges az integrált 

marketingkommunikáció használata. A megengedett eszközöknek olyan kombinációja, 

amely a legnagyobb hatékonysággal fogja előmozdítani a kisvállalatok piaci céljainak 

megvalósulását (Rekettye 2007, Vyas 2007). 

Fam és Merrilees (1998) Ausztráliában vizsgálták a független ruha-és cipőkereskedők 

kommunikációs menedzsment megközelítését és arra a következtetésre jutottak, hogy az 

üzletek stratégiai igényüknek megfelelően alakítják ki piacbefolyásolási tevékenységüket. 

A ruha- és cipőkereskedéssel foglalkozó kisvállalatok piacbefolyásolási stratégiáját 

elemezte Fam és Yang (2006) Új-Zélandon, illetve Portugáliában. Kutatásuk 

középpontjában az állt, hogy az in-store28 és outdoor29 reklámokra költött összeg hogyan 

alakul a környezeti bizonytalanság növekedésével, vagyis milyen stratégiát követnek a 

kiskereskedők profitjuk maximalizálása érdekében. Azt elemezték, hogy a vásárlási 

szokások, a verseny természetének és intenzitásának, a vevők ízlés- és 

preferenciarendszerének, valamint a külső környezeti elemeken belül a jogi, a politikai és a 

gazdasági környezetnek a megváltozása milyen hatással van a kommunikációs kiadások 

szerkezetére. Az instabilitásra vonatkozó információkat 7 fokozatú Likert skálán mérték 

(1: egyáltalán nem értek egyet, 7: teljes mértékben egyetértek) Miller és Friesen (1982) 

által javasolt skálák alapján. A piacbefolyásolási költségek nagyságát az üzletvezetőknek 

kellett megállapítani a személyes eladáshoz (100%) viszonyítva. Moderátor változóknak a 

kiskereskedelmi menedzserek által irányított üzletek számát, a bolt profilját (cipő vagy 

ruházat eladására specializált), illetve a dolgozói létszámot tekintették. A szerzőpáros 213 

új-zélandi és 124 portugál kiskereskedelmi menedzsert kérdezett meg postai úton. A 

kockázatoknál a jogi, politikai és gazdasági környezetet kihagyták az elemzésből, amit a 

faktorelemzés megbízhatóságának és érvényességének ellenőrzése tett indokolttá. 

                                                 
27 A válaszok 1-től 5-ig terjedő Likert skálán mértek (1: egyáltalán nem hatásos, 5: teljes mértében hatásos). 
28 Az in-store marketing elemek közé tartozik a személyes eladás, leértékelések, eladáshelyi reklámeszközök.  
29 Az outdoor megoldások jelentik a reklámfilmeket, nyomtatott sajtóhirdetéseket, közvetlen leveleket (DM) 
kuponokat, szórólapokat, a PR-t és a szponzorálást. 
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Regressziós modell felállításával tesztelték, hogy a 10 főnél kevesebb főt foglalkoztató 

üzletek marketingkommunikációs kiadásainak összetételét a külső környezetben rejlő 

bizonytalanságok függvényében (11. ábra). A moderátor változók közül egyedül az üzlet 

profilja nincs szignifikáns hatással a kiskereskedők piacbefolyásolási gyakorlatára.  

11. ÁBRA: A KÖRNYEZETI BIZONYTALANSÁG ELMÉLETI MODELLJE 

Környezeti 
bizonytalanság

A 
piacbefolyásolási 

költségek
elosztása 

Piacbefolyásolási
gyakorlat

Befolyásoló
változók

 
Forrás: Fam, K. S. – Yang, Z. (2005) Primary influences of environmental uncertainty on promotions budget 

allocation and performance: A cross-country study of retail advertisers, p. 260 

A kvantitatív kutatás legfőbb eredményei: 

 A kisebb üzletek kommunikációs stratégiájában nagyobb szerephez jutnak az eladás 

helyén alkalmazott piacbefolyásoló eszközök.  

 A kereskedők a különböző promóciókat (különösen az árkedvezményeket) a 

raktárkészletek csökkentése érdekében alkalmazzák, és kevésbé megfontolt, stratégiai 

célok dominálják őket.  

 Amennyiben a külső környezet kiszámíthatósága bizonytalanná válik a kereskedők 

inkább in-store (leértékelések, eladáshelyi reklámeszközök és egyéb ösztönzési 

megoldások), mintsem outdoor reklámokra költenek. (Fam – Yang 2006) 

A kis-és középvállalatok integrált marketingkommunikációs stratégiájának vizsgálatához 

hazánk egy nemzetközi kutatás keretében csatlakozott (Fam et al. 2006)30. A szerzők 

elkülönítették a sikeres és sikertelen kereskedőket, majd megnézték, hogy a három 

országban – Új-Zélandon, Magyarországon és Portugáliában – mi a piacbefolyásolás célja, 

                                                 
30 Magyarországon 328, 291 ruházati- és 37 cipőszaküzletet kérdeztek meg 10 nagyvárosban, többek között 
Budapesten, Tatabányán, Zalaegerszegen, Debrecenben és Veszprémben.  
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milyen kommunikációs megoldásokat választanak a sikeres kereskedők, valamint hogyan 

oszlik meg a piacbefolyásolási kiadásuk a sikertelen vállalkozásoknak szemben a 

sikeresekkel. Végezetül elemezték a három nemzet sikeres kiskereskedőinek 

kommunikációs mixét. Mindegyik földrajzi terület eredményes kiskereskedői számára a 

személyes eladás, valamint a bolti reklámeszközök alkalmazása a legfontosabb, így erre 

költenek a legtöbbet. Érdekes, hogy az integrált kommunikációs szemlélet viszont 

egyáltalán nem jellemző egyik náció üzletvezetőjére sem. Az értékesítésösztönzés, a 

leértékelés, valamint az eladáshelyi reklám különösen a diszkont stratégiát31 követő 

kiskereskedők körében népszerű (Józsa és Fam 2007). 

A magyarországi kereskedők számára a személyes eladás a legfontosabb piacbefolyásolási 

eszköz, vagyis „az eladó és a vevő között létrejött közvetlen, szemtől szembeni kapcsolat”, 

ami különbözik a reklámtól és egyéb „fizetett, nem személyes tömegkommunikációs 

megoldásoktól” (Marks 1997). Az eladáshelyi reklámeszközök használatát szintén 

lényegesnek tartják az üzletvezetők, mint ahogy a szponzorálást is. Érdekes, hogy az 

értékesítésösztönzés, illetve a leértékelés került a marketingkommunikációs mix elemek 

végére, a 7 fokozatú Likert skálán értelmezve inkább nem ítélik meg fontosnak az 

alkalmazását (12. ábra). 

12. ÁBRA: AZ EGYES PIACBEFOLYÁYOLÁSI ESZKÖZÖK FONTOSSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE 

 
Forrás: Józsa, L. – Fam, K. S. – Keller, V. (2008) Small Business - Collectivism and Personal Selling in the 

Retailing of New Zealand and Hungary, p. 9. alapján saját szerkesztés 

                                                 
31 A kereskedők az átlagosnál alacsonyabb áron kínálják termékeiket, mert olcsó a bérleti díj, minimális 
szolgáltatásokat kínálnak, vagy a divatból már kiment termékeket árulnak - outletek (Varley 2006). 
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Ugyanakkor a piacbefolyásolási kiadásokat tekintve az SP már jelentősen előbbre kerül (2. 

helyre). A magyar független ruha- és cipőboltok elsősorban személyes eladásra, vagyis az 

alkalmazottak bérköltségére, továbbképzésére költenek a legtöbbet, megerősítve ezzel 

azokat a külföldi kutatások eredményét, hogy a kicsik versenyelőnyét az udvarias, 

hozzáértő eladószemélyzet és a megfelelő színvonalú kiszolgálás adja. Valószínűleg a 

korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt a többi, egyébként fontosnak vélt kommunikációs 

mix elem marginális szerephez jut a költségvetésben (13. ábra). 

13. ÁBRA: A FÜGGETLEN RUHA-ÉS CIPŐBOLTOK PIACBEFOLYÁSOLÁSI KIADÁSAINAK 

MEGOSZLÁSA 

 
Forrás: Józsa, L. – Fam, K. S. – Keller, V. (2008) Small Business - Collectivism and Personal Selling in the 

Retailing of New Zealand and Hungary, p. 10. alapján saját szerkesztés 

A fent említett kutatás keretében Józsa és Tárkányi (2005) vizsgálták, hogy 

Magyarországon a különböző típusú kiárusítások – a szezonális -, karácsonyi vásárok, 

illetve az általános (évfordulós vásár, nyitási akció, stb.) leértékelések – alkalmazása 

mögött milyen kereskedői motivációk fedezhetők fel. A hazai ruha- és cipőüzletek ár 

típusú ösztönzési programjának alapvető célja eladás-, versenytárs- és mennyiség-orientált. 

Az eltérő fajtájú kiárusítások céljait a sikeres és a sikertelen vállalatok esetében a 14. ábra 

mutatja. Mindezek alapján elmondható, hogy a magyarországi cipő- és ruhaboltok számára 
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elsősorban az eladás a lényeges, hogy egy bizonyos mennyiséget minél hamarabb 

értékesítsenek, a versenytársak akciói ellen való védekezés pedig közepesnél kicsit 

fontosabb szempont (14. ábra). A promóciós kampány során alkalmazott 

marketingtevékenység közül a készletgazdálkodás a legdominánsabb a sikeres és a 

sikertelen vállalatok számára egyaránt (Kim et al. 2005). 

14. ÁBRA: A SZEZONÁLIS KIÁRUSÍTÁSOK CÉLJAI 

 
Forrás: Fam et al. (2005) Retail Sales Campaigns: A Comparison of Promotion. Objectives and Activities 

Between NZ and Hungary, p. 36. alapján saját szerkesztés 

Összességében megállapítható, hogy viszonylag kevés kutatás irányult a ruházati termékek 

értékesítésére szakosodott kisvállalatok értékesítésösztönzési programjának vizsgálatára, 

hiszen az itt ismertetett tanulmányok alapvetően a marketingkommunikációs mix-re 

fókuszáltak, így azon belül csupán érintőlegesen tárgyalták az értékesítésösztönzést. Az 

egyes technikák közül pedig a leértékeléseket, szezonális kiárusításokat, eladáshelyi 

reklámokat állították középpontba. Nem született olyan kutatás, ami a marketingstratégia 

alapján elkülönített kiskereskedelmi vállalatok értékesítésösztönzési stratégiájának és 

taktikájának átfogó elemzését tűzte ki célul.  
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4. AZ ÉRTÉKESÍTÉSÖSZTÖNZÉS ÉS A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 

KAPCSOLATA 

Az értékesítésösztönzési kampány megtervezésekor figyelembe kell venni a fogyasztói 

magatartást, vagyis azt, hogy a vásárlók miként reagálnak az akciós ajánlatokra, mennyire 

fogékonyak az ösztönzésekre, milyen tényezők befolyásolják vásárlási döntésüket (Levy 

1971). A pszichológiai tényezők közül a tanulásnak és az attitűdnek van meghatározó 

jelentősége az akciók, promóciók vizsgálatakor (15. ábra).  

15. ÁBRA: A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSI FOLYAMATOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Kultúra
Társadalmi rétegződés/
életstílus
Referenciacsoportok
Személyes befolyás
Háztartás/család

1. Ösztönzés
2. A probléma felismerése
3. Információkeresés
4. Alternatívák értékelése
5. Döntés
6. Vásárlás utáni értékelés

Percepció
TanulTanulááss
Motiváció
Személyiség
AttitAttitűűdd

Társadalmi kulturális 
tényezők

Pszichológiai 
tényezők

A vásárlási döntési 
folyamat

 
Forrás: Homeister-Tóth (2006) Fogyasztói magatartás, p. 12. alapján saját szerkesztés 

A fogyasztói magatartás kapcsán a klasszikus inger-válasz modelleket lényeges kiemelni, 

hiszen az SP eszközökre egyfajta stimulusként lehet tekinteni, míg a vásárlás az arra válasz 

(Engel, Blackwell és Miniard 1995, Hoyer és Maclnnis 2003). Így például a tanulási 

elméletek közül a klasszikus és az operáns kondicionálás32 a meghatározó (Blattberg és 

Neslin 1990, Teunter 2002, Zgolli 1999). Klasszikus kondicionálás esetén kondicionált 

inger lehet a márka, a termékkihelyezés, vagy az eladáshelyi reklám, míg a 

kondicionálatlan inger az SP (ajándék, árengedmény, egyet fizet, kettőt kap akció), az 

ezekre adott válasz megnyilvánulhat az érdeklődés felkeltésében, befolyásolásban végül a 

vásárlásban. A fogyasztó megtanulja, ha akciók alkalmával vásárol (magatartás), akkor 
                                                 
32 Az operáns kondicionálás olyan folyamatokat erősít meg, amelyeket az egyén tudatosan kontrollál, míg a 
klasszikus kondicionálás esetében a válasz önkéntelen (Hofmeister-Tóth 2006, p. 186.) 
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pénzt takarít meg (jutalom), illetve megerősítésként a vevőben tudatosul, hogy a promotált 

árucikk éppen olyan jó, mint a nem promotált. A válasz nem csupán a vásárlásban, hanem 

a kupon kivágásában, vagy boltváltásban is testet ölthet. Operáns kondicionálás esetében 

a tanulás aktív folyamat és a megerősítésnek van fontos szerepe, ami lehet folyamatos, 

részleges, lépcsőzetes és megszakított.  

 A folyamatos megerősítés kulcsa a jutalmazás, vagyis a fogyasztó egy termék 

megvásárlása kapcsán ajándékban részesül. 

 Részleges megerősítés: minden századik (ezredik vagy milliomodik) vásárlót 

jutalmaznak meg. 

 Fokozatos megerősítés: Minden vásárló nyereménysorsoláson vesz részt, aki 10 000 Ft 

felett vásárol. 

 Megszakított megerősítés: A fogyasztó akkor tér be az üzletbe, ha a kirakatban az 50%-

os leértékelés (diszkrimináló inger) feliratot látja, ellenkező esetben viszont már nem 

(Hofmeister-Tóth 2006, p. 188.).  

A kognitív tanulásnál a lélektani folyamatok, az emlékezés, információtárolás és 

feldolgozás a lényeges és nem az ismétlés vagy megerősítés (Rothschild és Gaidis 1981, p. 

70.). A modell abból indul ki, hogy a fogyasztói (vásárlási) magatartás az ismeret – 

érzelem – cselekvés sorozatára épül. A modell feltételezi, hogy a fogyasztók először 

információkat gyűjtenek a termékekről, és ha érzelmileg azonosulni képesek, 

megvásárolják azokat (Bauer és Berács 2001, p. 92). 

E három komponens az attitűd elemei közé sorolható, hiszen a megismerés, 

információkeresés következtében kialakulnak a vásárlók pozitív, negatív vagy semleges 

érzései a vásárlást ösztönző technikáról. Amennyiben az asszociáció kedvező, valamint 

elég erős, akkor az egyén meggyőződésévé válik, hogy szüksége van a promotált termékre 

és megvásárolja (Evangelos 2005). A három attitűdelem a következőképpen értelmezhető: 

1. Kognitív vagy ismereti komponens, amely a meggyőződésekre vonatkozik. Pl. 

meggyőződése az egyénnek, hogy előnyökhöz jut, ha akciós terméket vásárol, vagy a 

legnagyobb kedvezményt nyújtó boltban vásárol, ha előtte átlapozza az akciós 

újságokat. 

2. Az affektív vagy érzelmi komponens, amely a pozitív, negatív vagy semleges 

érzéseket foglalja magába az attitűd tárgyát illetően. Ebben az esetben pl. pozitív 

érzelmi asszociáció alakul ki az akció iránt. (Az egyén kedveli a leértékeléseket.) 
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3. A konatív vagy magatartási komponens a cselekvéssel kapcsolatos. Az 

értékesítésösztönzés kapcsán ez azt jelenti, hogy a fogyasztó akciós terméket vásárol, 

amennyiben lehetősége van rá (Hofmeister-Tóth 2006 p. 234). 

Az attitűd három komponense jól jelzi, hogy az egyének milyen folyamatokon mennek 

keresztül, amíg egy akció hatására a termék kipróbálása, megvétele mellett döntenek.  

A tanulási elméletek és az attitűd egymással szorosan összekapcsolódnak, hiszen az 

attitűdelemek megváltoztatása a tanuláson keresztül lehetséges. 

 A megismerési elem a kognitív tanulással formálható. Ekkor az SP egyértelmű hasznát 

(pénzmegtakarítás, speciális, különleges ajándék) jelenítik meg, így elmagyarázzák a 

vásárlóknak, hogy milyen előnyökhöz jutnak hozzá az árucikk megvásárlásával. 

 A megkedvelési komponens a klasszikus kondicionálás által befolyásolható. Olyan 

ingert alkalmaznak, amit a célközönség kedvel. Egy idő után a kellemes élmény, 

áttevődik a márkára és akkor pozitív asszociációkat támasztanak iránta. Ebben az 

esetben az érzelmekre ható marketingkommunikációnak van meghatározó jelentősége. 

 A viselkedési elem megváltoztatására az operáns kondicionálás alkalmas. A 

fogyasztóknak a kuponok, ingyenes termékminták, termékbemutatók, eladáshelyi 

reklámeszközök (POS) hatására lehetőségük nyílik az áru alacsony kockázat melletti 

kipróbálására, illetve megvételére. 

Mindennek tükrében elmondható, hogy a fogyasztókra irányuló SP technikák elsősorban a 

konatív attitűd komponenst befolyásolják, különösen akkor, ha a vevők a boltban, a 

vásárlás helyszínén szembesülnek az akciókkal és nem a TV-ben, rádióban, újságban, stb. 

hallanak vagy olvasnak róla.  

A vásárlási döntéshozás kapcsán az Engel – Kollat – Blackwell (EKB) modell a 

meghatározó. A vásárlási folyamat az SP hatására történő ösztönzéssel indul, vagyis a 

speciális termékkihelyezések emlékeztetik a vásárlót, hogy mire van szüksége, vagy látens 

keresletet teremtenek a termékkategória iránt. A vevő felismerve a problémát az előre 

eltervezett márka helyett az akciósat választja. Azonban fontos megjegyezni, hogy a 

promóciók erőteljesebben irányulnak azokra a fogyasztókra, akik valamilyen szempontból 

közelebb állnak a vásárláshoz, mint az általános nagyközönség (Bauer és Berács 2002, 

Hoyer és Maclnnis 2003). A modellben a választást követő következmények, vagyis az 

újravásárlási szándék a lényeges. A vásárlásban kevésbé érintett egyének, ha beválik a 

termék a későbbiekben is azt fogják venni, még akkor is, ha az már nincs promotálva, 

viszont a vásárlásban erősen érintett egyének számára a leértékelés lehetőséget teremt új 
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márkák kipróbálására és összehasonlítására, de az mellett tartanak ki, amelyik leginkább 

megfelel az elvárásaiknak.  

Az egyes fogyasztói magatartás elméletek esetében más-más promóciós technikával 

különböző célok érhetők el, amit a kereskedőknek is érdemes figyelembe venni (6. 

táblázat). 

6. táblázat: Fogyasztói magatartás elméletek az SP kapcsán 
ELMÉLET SP ESZKÖZ KÍVÁNT HATÁS 

Klasszikus kondicionálás Ajándék, eladáshelyi reklám, 
termékkihelyezés. Márkaváltás, újravásárlás. 

Operáns kondicionálás Árengedmény, kupon, 
ajándék, pénzvisszatérítés. 

Újravásárlás, a vásárlási idő 
lerövidítése. 

Attitűd modell Árengedmény, kupon. Márkaváltás. 

Vásárlási döntéshozás folyamata Minden SP eszköz Márkaváltás, újravásárlás, a 
vásárlási idő lerövidítése. 

Forrás: Blattberg és Neslin (1990) Sales Promotion: Concepts, Methods and Strategies, p. 61. 

A fogyasztói magatartás és azon belül is az attitűd, illetve a tanulás ismerete rendkívül 

fontos egy jól megtervezett ösztönzési kampányhoz. Az értékesítésösztönzés egy olyan 

marketingkommunikációs eszköz, amely alkalmas az attitűd befolyásolására, ami a 

tanuláson keresztül nyer megerősítést, és a vásárlásban nyilvánul meg. A hagyományos 

tanulási elméletek, vagyis az inger válasz modellek úgy értelmezhetőek az SP-re, hogy a 

vásárlókat valamilyen inger éri, ami lehet egy árengedmény, egy kupon vagy egyéb vonzó 

ajánlat. Ennek hatására a vásárlók megismerik a terméket, illetve az akciót, majd 

mérlegelik az ösztönzésből származó előnyöket és amennyiben ezek kedvezőek, meg is 

vásárolják a promotált árucikket (Blattberg és Neslin 1990, p. 59.). Felmerül a kérdés, 

hogy kik azok a vásárlók, akik a leginkább befolyásolhatók az SP által, milyen demográfiai 

és pszichográfiai ismérvekkel jellemezhetők az akciókat kedvelők, illetve mely 

jellemvonások vannak hatással az egyes attitűd elemekre. 

4.1. Az SP-vel szembeni attitűd 

Shimp (1997) szerint33 a fogyasztók más-más szegmensbe különíthetők el a vásárlást 

ösztönző technikákkal szemben tanúsított attitűd alapján. A fogyasztók két nagy csoportját 

határozta meg, mégpedig a hűségeseket – akik nemcsak akciók idején vásárolnak, és a 

                                                 
33 A szerzők egyetlen termékkategóriában végeztek panelvizsgálatot, és az ő vásárlásaikat alapul véve 
különítették el az egyes csoportokat.  
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váltogatókat – akik csak a promóciók idején vásárolnak, és nem ragaszkodnak egy 

márkához. E két csoporton belül különíthető el a fogyasztók 7 csoportja:  

1. A promóciókra nem fogékony hűséges vásárlók: következetesen egy márkát 

vásárolnak, és nem befolyásolja őket a promóció vagy a versenytársak aktivitása.  

2. A promóciókra nem fogékony váltogatók: szintén nem motiválhatók a promóciók 

által, de nem tartanak ki egy márka mellett, ami az újdonságérzékenységüknek 

köszönhető. 

A promóciókra fogékony hűséges vásárlók három csoportja létezik: 

3. Raktározó hűségesek: egyetlen márkához ragaszkodnak, de szeretik kihasználni a 

kedvezményeket és hajlandóak raktározni, ha kedvenc márkájukhoz alacsonyabb 

áron jutnak hozzá. 

4. Kivételező hűségesek: általában márkahűek, viszont ösztönzések esetén kivételt 

tesznek és kedvenc márkájuk helyett a promotáltat választják. 

5. Raktározó és kivételező hűséges vásárlók: szintén márkahű egyének, viszont az 

akciók idején lemondanak a már bevált márkáról és még többet is vesznek belőle. 

A promóciókra fogékony márkaváltók szintén két kategóriára bonthatók: 

6. Nem raktározó váltogatók: fogékonyak a promóciókra, viszont nem halmoznak fel 

készleteket, csak azért mert az árucikk olcsóbb.  

7. Raktározó váltogatók: fogékonyak az akciókra és hajlandóak a raktározásra is. 

Mivel az egyes fogyasztói csoportok között átfedések vannak, ezért Shimp (1997) javasolja 

ezek összevonását és 5 szegmensbe való tömörítését.  

1. A promóciókra nem fogékony (1. és 2. szegmens) 

2. Raktározó hűséges (3. szegmens) 

3. Nem raktározó, promóció-érzékeny (4. és 6. szegmens) 

4. Raktározó, promóció-érzékeny (5. és 7. szegmens) 

5. Kizárólag akciókkor vásárló 

Jövedelmezőség szempontjából az első két fogyasztói csoport a legveszélyesebb és az 

ötödik a legjobb.  

Hazánkban és külföldön is vizsgálták, hogy a vásárlók milyen csoportokba különíthetők el 

az FMCG termékekhez kapcsolódó árengedményekkel szembeni attitűdjük alapján. Fill 

(2005) öt fogyasztói szegmenset különböztet meg. Egyrészt vannak márkahű vásárlók, 

akik ragaszkodnak egy megszokott márkához és nem hajlandóak lemondani arról, még 

akkor sem, ha más egy másikhoz sokkal jobb feltételek mellett lehet hozzájutni. Wakefield 
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és Barnes (1996) kutatásaik során úgy találták, hogy a márkahű fogyasztók jobban 

érintettek a vásárlásban, és nem változtatják meg eredeti elképzelésüket egy-egy akció 

hatására. Ugyanakkor léteznek olyan vásárlók, akik szeretik a változatosságot, nem 

ragaszkodnak egyetlen márkához, szívesen próbálnak ki új termékeket. Fill ezeket a 

vevőket nevezi akciómániásoknak, hiszen vásárlásaik alkalmával kifejezetten keresik a 

kedvezményes ajánlatokat, ráadásul meg is osztják másokkal az információkat. Az egyes 

szegmensek nagyságát és főbb jellemvonásait a 7. táblázat fogalja össze. 

7. táblázat: A fogyasztók csoportosítása az értékesítésösztönzés iránti attitűd alapján 

FOGYASZTÓI CSOPORTOK  FŐ JELLEMZŐIK 

Ragaszkodók (19%) 
Márkahű fogyasztók 

Anyagi helyzetük korlátozott, de márkahűek. Keresik a legjobb ajánlatot, 
melynek segítségével hozzájuthatnak az általuk preferált márkához. 

Váltogatók (23,3%) 
Árérzékenyek  

Anyagi helyzetük korlátozott, fiatalok, családosok, ártudatosak. Inkább a 
bolthoz, mintsem a márkához hűek. Kedvelik a promóciókat, és ennek 
következtében márkaváltogatók. 

Akciómániásak (18,4%) 
Az akciókért rajongók  

Professzionális vásárlók, élvezik az alkudozást, a különböző előnyhöz 
jutást a vásárlási folyamatban. Nem márkahűek, előszeretettel osztják 
meg másokkal is a vásárlási élményeiket. Ez a fogyasztói csoport 
rendkívül veszélyes mind a gyártók, mind a kereskedők számára. 

Bespájzolók (21%) 
Felhalmozók, raktározók 

Hűek a gyártóhoz és a kereskedőkhöz is, nincs anyagi gondjuk. Örülnek, 
ha nagy mennyiségben vásárolhatnak a kedvelt márkából, költségektől 
függetlenül. Keresik a kedvezményeket, de a promóció hatására nem 
váltanak márkát.  

Tudatlanok (18,3%) 
Az akciókat mellőzök 

Abszolút nincsenek tisztában a promóciókkal, régi módiak, nem érdekli 
őket az alacsony ár, a preferált márkát veszik meg promóciótól 
függetlenül. A gyártók számára ők egy megbízható vásárlói réteget 
jelentenek. 

Forrás: Fill, C. (2005) Marketing Communications - Engagement, strategies and practice alapján saját 
szerkesztés 

Magyarországon is végeztek egy hasonló kutatást, melynek keretében 454 főt kérdeztek 

meg árismeretükről, illetve az árengedmények fogadtatásáról. Kolos és Kenesei (2005) 

négy termékkategóriában – margarin, tej, kávé, mosópor - megfigyeléssel egybekötött 

megkérdezést bonyolított le. Eredményeik értelmében a vásárlók alapvetően három 

fogyasztói csoportba különíthetők el. A legtöbben ártudatosak, akik csak akkor vesznek 

leárazott terméket, ha tényleges előnyre tudnak szert tenni. Az akciókra fogékonyak, akik 

elsősorban szórólapokból tájékozódnak és a leárazott terméket keresik, illetve a 

kedvezményeket elutasítók, akik szerint az ár a minőségre utal, hasonló arányban vannak. 

Az egyes vevőcsoportok bemutatását és jellemzését a 8. táblázat tartalmazza. 
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8. táblázat: A fogyasztók csoportosítása árismeretük és az akciókra való fogékonyság 
alapján 

FOGYASZTÓI 
CSOPORTOK FŐ JELLEMZŐIK 

Akció fogékonyak (31%) 
Alacsony jövedelmű réteg, árismeretük nem jó, mert nehezen tudják 
összehasonlítani az ár minőség alapján a termékeket. Az akciókról 
szórólapokból tájékozódnak. 

Akcióellenesek (26%) 

Magas jövedelmű réteg, akiket bosszantanak az akciók, és egy-egy ilyen 
kedvezmény hatására nem vásárolnak többet. Árismeretük nem jó. 
Megengedhetik maguknak, hogy ne nézzék az árat. Kételkednek az akció 
valóságtartamában. Az ár a minőségre utal. 

Ártudatosak (43%) 

Az átlagosnál jobban ismerik az árakat, több termék árát képesek felidézni. Jó 
árismeretük következtében véleményvezetők, tanácsot adnak másoknak mit,
hol vegyenek meg. Mértékletes vásárlók, az akciók hatására nem vesznek 
többet. Az árismeret megszerzéséért komoly erőfeszítést tesznek. 
Rendszeresen ellenőrzik a boltok árszínvonalát. Valós árelőny befolyásolja 
őket 

Forrás: Kolos, K. – Kenesei, Zs. (2005) A magyar vásárlók akciókkal és árakkal kapcsolatos attitűdjeinek 
vizsgálata alapján saját szerkesztés 

Az akciós ajánlatok fogyasztói fogadtatásával kapcsolatban a GfK Hungária Piackutató 

Intézet végez felméréseket hazánkban. Ezek a kutatások reprezentatív mintavétellel 

készülnek, 1000 fő megkérdezésével és főleg az egyes technikák kedveltségére, 

igénybevételére vonatkoznak. A magyar fogyasztók kedvelik az értékesítésösztönzést, 

hiszen szeretnek pénzügyi előnyökhöz jutni, pénzt megtakarítani a vásárlás alkalmával. A 

vásárlást ösztönző különböző eszközök közül legkedveltebb az alacsonyabb ár, majd ezt 

követi a megnövelt egységcsomag, illetve az a megoldás, amikor bizonyos termék 

megvásárlása után a következőt ingyen lehet megkapni34. Mindebből kitűnik, hogy a 

magyar vásárlók leginkább az ár típusú ösztönzőket kedvelik, vagyis ártudatosak, 

törekednek a megtakarításra. Egy 2000 januárjában Közép-Kelet Európában lefolytatott 

kutatás értelmében a magyarok a legkevésbé márkahűek, és az átlagnál jóval többen 

keresik az akciós árengedményeket. A magyar lakosság 21%-a tart ki egy adott márka 

mellett, 57%-a pedig ott vásárol, ahol folyamatos akciók vannak. A fiatalok számára jóval 

fontosabb a márka, mint az idősebbeknek. A fiatalabb generáció elismeri, hogy a legtöbb 

márkatermék jóval drágább ugyan, mint más áru, de a minősége is jobb.35 Egy 2000-ben 

végzett felmérés értelmében az árengedmények fogadtatásáról a következők mondhatók 

el:36  

                                                 
34 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm Minden harmadik vevő csak azért vesz meg valamit, mert rendkívül 
alacsony áron kapható. Egyre többen fogékonyak az akciókra és promóciókra 
35 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3htm Márkás termék, minőség, ár. Fontosabb az akció, mint a kényelem 
36 http://www.gfk.hu/sajtokoz/12.htm Felmérés a kereskedelmi akciók fogadtatásáról. Leggyakrabban 
élelmiszert vásárolnak 
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 A kereskedelem akciós ajánlatai közül legnépszerűbb termékkör az élelmiszereké, a 

kedvezményesen vásárlók 81%-a ugyanis ilyen típusú árucikkeket vesz. 

 A felnőtt lakosság háromnegyede szokott vásárolni kedvezményes akciók alkalmával, 

a fogyasztók egynegyede pedig sohasem. 

 A gyakrabban vásárlók aránya egyharmad, a ritkábban vásárlóké 40%. 

 Az akciók legtöbb híve 20 és 49 év közötti, gyermekével otthon lévő anya vagy 

háztartásbeli, háztartásban a havi nettó jövedelme 40 000 és 100 000 forint közé esik, 

és 50 000-250 000 lakos közti városban él. 

 Az akciós árut sohasem vásárlók közt legnagyobb csoportot alkotják a 60 évesnél 

idősebbek, általános iskolát vagy kevesebbet végzettek, havi nettó 40 000 forintnál 

alacsonyabb jövedelmű háztartásban élők, és a Pest megyeiek. 

 Az akciókat kedvelők csoportjának 40%-a véli úgy, ha valamilyen termék 

megvásárlása mellett dönt, akkor a márkától függetlenül előnyben részesíti az akciós 

áron kapható termékeket. 

 A válaszadók közel fele azért vásárol akciós árut, mert pénzt kíván megtakarítani, 

vagy valamilyen előnyhöz, nyereményhez jutni. 

Magyarországon a ruházati árucikkekhez kapcsolódó leértékelésekkel szembeni attitűdöt 

nem vizsgálták, viszont külföldön Gonzalez és Korchia kvalitatív kutatás keretében tárták 

fel a szezonális kiárusításokkal szembeni attitűd összetevőit, majd három kvantitatív 

kutatás során megerősítő faktoranalízis segítségével tesztelték az azonosított változók 

hatását. Az árengedmény nyújtotta pénzügyi előnyök – a pénzért kapott nagyobb érték, a 

többletvásárlás lehetősége, pénzköltésből/vásárlásból fakadó öröm – pozitív hatást 

gyakorolnak a vevők attitűdjére, viszont az egyediségre való törekvés, a pénzpazarlástól 

való félelem, és az érdeklődés hiánya negatívan hat az attitűdre. 

4.1.1. Az egyes attitűdelemek értelmezése az SP technikáknál 

Laroche és szerzőtársai 2001-ben és 2003-ban is vizsgálták a vásárlók árpromóciókkal 

kapcsolatos attitűdjeit. 2001-ben a kuponok és az árengedmények, majd két évvel később a 

kuponok és az egyet fizet, kettőt kap akciók fogyasztókra gyakorolt hatását elemezték. A 

megismerés egyet jelent a promóciók nyújtotta előnyök megismerésével, valamint az 

akcióról való információkereséssel. A legfőbb előnyök lehetnek pénzügyi és nem pénzügyi 

jellegűek (idő és erőfeszítés megtakarítás). A pénzügyi hasznok között kell megemlíteni 

annak lehetőségét, hogy a vásárlók alacsonyabb áron jutnak hozzá a megszokott 



4. Az értékesítésösztönzés és a fogyasztói magatartás kapcsolata 

 55

mennyiséghez, vagy ugyanazon az áron nagyobb mennyiséget kapnak, így vagy kedvező 

feltételek mellett szerzik be a megszokott márkát, vagy alacsony kockázat mellett 

próbálhatnak ki egy új terméket. A nem pénzügyi előnyöknél fontos kiemelni, hogy a 

vásárláskori döntéshozás lerövidül, illetve Chandon et al. (2004) által megemlített 

kényelmi tényező, csökken a keresési idő és erőfeszítés, emlékezteti őket, hogy mire van 

szükségük. Ugyanakkor az egyes értékesítésösztönzési technikák megismerésénél nemcsak 

a pozitívumokat, hanem a hátrányokat is figyelembe kell venni. Az akciók hatására a 

fogyasztók többet vásárolnak, ami megnöveli a raktározási költségüket, a fogyasztásukat, 

esetleg olyan árucikkeket vesznek meg, amit nem használnak, valamint csökken a 

választási lehetőségük (hűségprogramok). Ezzel egyidejűleg nő a keresési idő, hiszen időt 

vesz igénybe a legvonzóbb ajánlat megtalálása. Ezenkívül az SP késlelteti a vásárlást és a 

fogyasztást, mert a vevők várnak az akció kezdetéig (Raghubir et al. 2004, p. 27.). A 

vásárlók ebben a fázisban gyűjtenek információt a márkáról, a gyártóról és az üzletről, 

mely termékek, márkák hol kaphatók akciósan. A vásárlók az akciós újság hatására 

választanak boltot, illetve átlapozzák, hogy tisztában legyenek a termék árával.  

Az attitűd érzelmi komponense arra utal, hogy mit gondol az egyén az akciós termékről. 

Az SP-nek létezik egy akcelerációs hatása, vagyis lerövidíti a vásárlás időtartamát és 

megnöveli a vásárolt mennyiséget. A vásárlók érzelmei nemcsak pozitívak, hanem 

negatívak is lehetnek. A vásárlók érzései kedvezőek, ha a promóció örömet szerez nekik és 

szerencsésnek érzik magukat, hogy jó üzletet kötöttek, illetve új termékeket próbálhatnak 

ki alacsony kockázattal. A fogyasztókban negatív érzés vagy ellenszenv alakulhat ki, 

amennyiben lemaradnak egy-egy vonzó ajánlatról, illetve gyanússá válik számukra a 

leértékelés és a termék minőségét kérdőjelezik meg (Raghubir et al. 2004, p. 29.). 

Amennyiben az érzelmek pozitívak, akkor meg fogják venni az akciós terméket és még a 

raktározásra is hajlandóak lesznek.  

A magatartási komponens arra vonatkozik, hogy vajon a fogyasztó megvásárolja-e az 

akciós terméket, illetve milyen gyakran vesz meg árengedményes árucikket vagy vált be 

kupont. Itt kerül előtérbe a felhalmozás vagy raktározás kérdése, nevezetesen az, hogy a 

vásárló akkor is megveszi az akciós terméket, ha nincs rá szüksége, illetve többet vesz 

belőle az SP hatására. 
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4.1.2. Az egyes attitűdelemeket meghatározó tényezők 

Laroche és társai vizsgálták, hogy mely változók vannak hatással a pénzügyi ösztönzők 

iránti attitűd megismerési, megkedvelési és cselekvési fázisában. Mittal (1994) rávilágított 

arra, hogy a vásárlók magatartásbeli változóit, vagy életstílusát, illetve pszichográfai 

ismérveit37 kell figyelembe venni az SP-vel szembeni attitűd vizsgálatakor a demográfiai 

jellemzők helyett. A 16. ábra foglalja össze, hogyan értelmezhető a megismerés – 

megkedvelés – cselekvés szekvenciája az SP kapcsán, illetve hogy mely pszichográfiai 

tényezők vannak hatással az egyes szakaszokra. 

16. ÁBRA: A FOGYASZTÓK ÁR PROMÓCIÓ HASZNÁLATA 

Elfoglaltság         Bolthűség
Márkahűség
Anyagi jólét

Márkahűség
Változatosság keresése

Piaci informáltság

Információ
keresés

Promócióból 
származó

előny

Pénzügyi 
promóciók 
kedveltsége

Árpromócióval
népszerűsített

termék 
megvásárlása

Raktározási 
hajlandóság

Kognitív Affektív Konatív

 
Forrás: Laroche et al. (2001) Consumers use of price promotions: a model and its potential moderators p. 

255.  
Laroche et al. (2003) A model of consumer response to two retail sales promotion techniques alapján saját 

szerkesztés 

A kognitív szakaszt befolyásoló tényezők 

 A piaci informáltság arra utal, hogy az egyének alapos ismeretekkel rendelkeznek 

termékekről, boltokról, tudják, hogy hol érdemes vásárolni, tisztában vannak az akciós 

ajánlat előnyeivel, továbbá ezeket az információkat a többi vásárlóval is megosztják. Ők 

a profi vásárlók, akik előre megtervezik a vásárlást, kiadásaikat, mit hol és mennyiért 

fognak megvenni, és előszeretettel váltják be a kuponokat. 
                                                 
37 Az életstílus-elemzések, vagy a pszichográfiai ismérvek alapján történő szegmentálás a fogyasztókat 
csoportosítja hiedelmeik, cselekedeteik, értékeik, és demográfiai jellemzőjük alapján (Jobber és Lancaster 
2006).  
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 Az elfoglalt egyéneknek nincs idejük arra, hogy átlapozzák a szórólapokat, akciós 

újságokat, így nem tudják, hogy milyen előnyökhöz juthatnak hozzá egy-egy kedvező 

ajánlat által. 

Az affektív szakaszt befolyásoló tényezők 

 Azok a fogyasztók, akik szeretik a változatosságot, szívesen kipróbálnak új boltokat és 

márkákat, kedvelik az árengedményeket, az egyet fizet, kettőt kap akciókat, és 

általánosságban véve a pénzügyi promóciókat. 

 A márkahű egyének preferálják a vásárlást ösztönző technikákat, amennyiben az 

pénzügyi megtakarítással jár, különösen a kuponokat.  

A konatív szakaszt befolyásoló tényezők 

 Az elfoglalt, időhiányban szenvedő vevők nem részesítik előnyben a kuponokat, hiszen 

azok kivágása időigényes, a fogyasztók részéről bizonyos mértékű erőfeszítést igényel. 

 Az üzlethez hűséges vásárlók előszeretettel váltják be a kuponokat, ugyanakkor a 

BOGOF megoldásokat elutasítják. 

 A márkahű vásárlók szívesen vesznek kuponnal vagy árengedménnyel értékesített 

terméket, hiszen vonzó feltételek mellett juthatnak hozzá a már megszokott és kedvelt 

márkájukhoz. 

 Azok az egyének, akik anyagi jólétben élnek nem keresik a pénzügyi megtakarítással 

járó ösztönzéseket, az árengedményes akciókat egyenesen visszautasítják és nem 

hajlandóak a raktározásra, vagyis egy terméket akkor vesznek meg, ha arra szükségük 

van. 

A szerzők későbbi kutatása az egyes tényezők között lévő összefüggésekre világított rá. 

Amennyiben a vásárlók előzetesen informálódnak az akciókról, megismerik az akciós 

ajánlatok nyújtotta előnyökkel és kedvezőbbek lesznek az érzéseik, illetve nagyobb 

valószínűséggel fognak promotált árucikket vásárolni, valamint hajlandóak lesznek a 

raktározásra.  

Zgolli (1999) a csomagolt árucikkek SP akcióiról végzett kutatást, és az értékesítés-

ösztönzés kognitív – affektív – konatív modelljét vizsgálta kulturális kontextusban. 

Kanadában élő francia és angol nemzetiségek körében végzett felmérést általánosságban a 

promóciók, valamint 3 SP program - játékok, nyereményjátékok, kuponok és 

árkedvezmények - iránt tanúsított attitűdökről. Empirikusan tesztelt modelljében a 

promóció megkedvelési és viselkedési fázisában az etnikai hovatartozásnak, az 
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életstílusnak és a demográfiai jellemzőknek volt meghatározó jelentősége. Az életstílus 

változók közül a piaci informáltságot, a márkahűséget, az anyagi jólétet, az elfoglaltságot 

és a változatosságkeresést határozta meg. 

Teunter (2002) hat termékkategóriában – chips, tészta, cukorka, dzsúz, üdítő, kávé – 

elemezte az SP hatására bekövetkező vásárlási folyamatot, nevezetesen, hogy az 

árkedvezmény, termékkihelyezés (eladáshelyi reklám), és a szórólap hogyan módosítja a 

vásárlói magatartást, azaz erősíti-e a márka- és a boltváltást, megnöveli-e a vásárolt 

mennyiséget, felhívja-e a figyelmet a termékkategóriára, és miként hat az újravásárlási 

szándékra. Befolyásoló tényezőknek a háztartás jövedelmét, az időhöz való hozzáállást, a 

háztartás méretét, típusát (családi életciklus szakasza) és a háztartás mobilitását tekintette.  

Loterpong (2005) empirikus kutatásában a szezonálisan kiárusított Reebok sportcipő 

megvásárlását befolyásoló demográfiai, pszichográfiai és normatív befolyásoló jellemzőket 

azonosította. Úgy találta, hogy a demográfiai ismérvek közül az életkor, a nem, a 

jövedelem, a foglalkozás, a vezető pozíció, a családméret, a családi állapot és az iskolai 

végzettség a meghatározó. A pszichografikus tényezők közül az ár-, érték-, 

minőségtudatosságot, a piac- és árinformáltságot, a márkahűséget, a változatosságkeresést, 

a termék/márka megismerése iránti szándékot, a promóciós fogékonyságot, valamint az 

innovációs készséget emelte ki. Kutatásának újszerűségét az általa feltárt normatív 

befolyásoló tényezők adták, vagyis a magasabb érintettséggel járó vásárlási helyzetben már 

a referenciacsoport attitűdje az akciós termék iránt, illetve a fogyasztó azon motivációja, 

hogy megfeleljen a referenciacsoport elvárásainak a lényeges. 

4.2. A promóciókra fogékony vásárlók jellemzői 

A fogyasztókra irányuló akciós ajánlatok térhódítása következtében elméleti és gyakorlati 

szakemberek sokasága tett kísérletet a promóciós fogékonyság megértésére és empirikus 

vizsgálatára. A promóciós fogékonyság annak mértéke, hogy a fogyasztót vásárlási 

magatartásában mennyire befolyásolják a különböző értékesítésösztönzési akciók. Mérése 

különbözőképpen lehetséges, egyrészt a vásárlások százalékban, másrészt a vásárolt 

mennyiség által, vagyis mindkét módszer azon alapul, hogy az egy időszak alatt 

megvásárolt termék közül milyen arányban vannak a promotált árucikkek (Blattberg és 

Neslin 1990). Lichtenstein és szerzőtársai (1995) rávilágítottak arra, hogy a fogékonyságot 

három szinten érdemes vizsgálni:  
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1) Általánosságban véve: Léteznek olyan fogyasztók, akik konkrét technikától 

függetlenül kedvelik az akciókat, és a haszon reményében ki is használják az adódó 

lehetőségeket. 

2) A promóció típusa szerint:  

a. Vannak olyan vásárlók, akik kifejezetten a pénzügyi megtakarítással járó technikákat 

kedvelik, viszont léteznek olyan fogyasztók, akik számára az öröm, a felfedezés, az 

élmény a meghatározó és ők inkább az ajándékjuttatásokat részesítik előnyben. 

b. Azok a vevők, akik vásárlás előtt szívesen átlapozzák a szórólapokat, vagy kivágják 

az újságból a kuponokat aktív fogékonysággal jellemezhetők, míg az akciókról, 

kedvezményekről az eladáshelyén értesülő és igénybevevő egyének passzív 

fogékonysággal írhatók le. 

3) Konkrét technika alapján: A fogyasztókra irányuló értékesítésösztönzési 

módszereknek számos típusa létezik, az árengedményeken keresztül a 

hűségprogramokon át a termékmintákig. Több elméleti szakember gondolja úgy, 

hogy a promóciós fogékonyságot nem lehet általánosságban kezelni, hanem eszköz-

specifikusan kell vizsgálni. (Lichtenstein et al. 1995, Bawa et al. 1997) 

A kiskereskedők szempontjából lényeges, hogy milyen ismérvekkel írhatók le a 

promóciókra fogékony vásárlók, azaz milyen demográfiai, pszichográfiai, magatartásbeli 

és egyéb személyiségjegyekkel rendelkeznek, akik szívesen kihasználják a különböző 

ösztönzési technikák nyújtotta előnyöket.  

A legtöbb empirikus kutatás, ami a promócióra fogékony vevők jellemzőinek 

karakterizálására irányult fogékonyság mértékének megállapításával kezdődött. Ez adta a 

regresszió elemzés, vagy a diszkriminancia elemezés függő változóját, de a különböző 

ismérvekkel való összefüggések feltárása érdekében a kereszttáblás elemzést is 

alkalmazták (Blattberg és Neslin 1990, p. 72.). 

A továbbiakban bemutatom azokat a kutatási eredményeket, melyek a promócióra 

fogékony vásárlók jellemzőinek bemutatására irányult. A ruházati szektorban ilyen típusú 

vizsgálatot még nem végeztek, hanem leginkább az élelmiszerek és a kozmetikai cikkek 

körében. Azokat a publikációkat ismertetem, melyek az Elsevier adatbázisában 

megtalálhatók, illetve Blattberg és Neslin (1990) könyvében összegyűjtött.  
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4.2.1. Promóciós fogékonyság általánosságban véve 

A promóciós fogékonyság általánosíthatóságát több szerző is vizsgálta. Arra a kérdésre 

keresték a választ, hogy igaz-e ha valaki egy bizonyos SP technika hatására megváltoztatja 

a magatartását, az nagy valószínűséggel más akciós ajánlatra is meg fogja (Shimp és Kavas 

1984, Lichtenstein et al. 1997). A következőkben azokat a fő kutatási eredményeket 

ismertetem, amelyek ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódnak. 

Webster (1965) az elsők között volt, aki a promóciós fogékonysággal, mint a vásárlási 

magatartást befolyásoló tényezővel foglalkozott. Kutatása két lépcsőből állt, egyrészt 

kísérletet tett a promóciós fogékonyság mérésére, amihez bevezette a DPI–t (deal 

proneness indexet38), másrészt vizsgálta a fogékonyságot befolyásoló demográfiai, 

társadalmi-gazdasági és viselkedési tényezőket regresszió elemzés segítségével. Úgy 

találta, hogy főként az idősek és a márkaváltogatók kedvelik az SP-t. Blattberg et al. 

(1978) a promóció nyújtotta gazdasági előnyök és a költségek alapján tanulmányozták a 

vevőket. A vásárlás folyamán a fogyasztó mérlegeli a promóció költségeit és előnyeit. Az 

akciós termék megvételének kiadásai adódhatnak a márkaváltásból, a tárolásból, valamint 

az információszerzésre és a keresésre fordított időből. Feltételezték, hogy a ház- és 

autótulajdonosok inkább fogékonyabbak az akciókra, mivel alacsonyabb a tárolási és 

szállítási költségük. Rávilágítottak arra, hogy a promócióra fogékony egyének általában 

háztartásbeli nők, viszont az anyagi helyzettel és a gyerekek számával nincs összefüggés. 

Hackleman és Duker (1980) a termékhasználat szempontjából vizsgálták a promóciós 

fogékonyságot, és három különböző szinten mérték. Elemezték, hogy a fogyasztók 

vásárlásaik alkalmával milyen gyakran vesznek akciós termékeket, mekkora értékben és 

mennyiségben. Empirikus kutatásuk során arra a következtetésre jutottak, hogy a terméket 

ritkán használók kevésbé fogékonyak az akcióra, mint a gyakran használók. Lichtenstein, 

Burton és Netemeyer (1997) a szupermarketekben vásárlók 8 konkrét SP technika39 iránt 

tanúsított attitűdjét mérték fel, és klaszteranalízis segítségével különböző fogyasztói 

szegmenseket azonosítottak. A kutatás eredménye, hogy valóban létezik egy fogyasztói 

csoport, aki általánosságban véve fogékony a promóciókra, mégpedig a megkérdezettek 

49%-a. Ők a fiatalabb korosztály képviselői és alacsonyabb iskolai végzettségűek. A 

fogékonyságnak különböző fokozatai léteznek, a minta 24%-a erősen, 50%-a közepesen, 

                                                 
38 Naplóíró panelok segítségével vizsgálta, hogy a háztartások a vásárolt termékek hány %-át veszik 
kedvezményesen.  
39 A 8 SP technika: árengedmény, egyet fizet kettőt kap akció, ajándék, display (POS/POP), visszatérítés, 
verseny, kiárusítás, kupon. 
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és 26%-a gyengén fogékony az akciós ajánlatokra. Zgolli (1999) demográfiai, 

pszichográfiai és kulturális (etnikum) alapján jellemezte az SP eszközöket kedvelő 

vásárlókat. Általában a kiscsaládban élő nők, akik elfoglaltak, alapos piaci információkkal 

rendelkeznek és nem márkahűek. Összességében megállapítható, hogy a háztartásbeli nők, 

akik a terméket gyakran vásárolják, viszont nem márkahűek, kedvelik és veszik igénybe a 

leggyakrabban a különböző SP megoldásokat. 

4.2.2. Promóciós fogékonyság a promóció típusa szerint 

Ár- és hozzáadott érték promócióra való fogékonyság 

Shimp és Kavas (1984), Schindler (1989), valamint Chandon és szerzőtársai (2000) szerint 

a fogyasztókat célszerű aszerint megkülönböztetni, hogy az ár vagy inkább a hozzáadott 

érték típusú promóciókra fogékonyak-e, vagyis a gazdasági előnyt nyújtó eszközöket vagy 

inkább a hedonista hasznot biztosító módszereket kedvelik inkább (Chandon et al. 2000, 

Lichtenstein et al. 1997). A legtöbb szerző az ár típusú SP eszközöket elemezte és az ahhoz 

kapcsolódó egyéni jellemzőket. Garretson és Burton (2003) szerint a vásárlók egy része 

jellemzően az ár típusú ösztönzésekre reagál. Ez a fogyasztói csoport két fő pszichogárfiai 

ismérvvel írható le, mégpedig az ár-és az értéktudatossággal. Kifejezetten keresik az akciós 

ajánlatokat, az árcsökkentés reményében és pénzük értékének maximalizálása érdekében. 

Hajlandóak időt fordítani a megtakarításra, ezért a vásárlást előre megtervezik. A 

kereséssel töltött idő költségét az akció gazdasági haszna kompenzálja. Az árcsökkentés 

vagy a változatlan áron kínált jobb minőség vonzó lehet az értéktudatos fogyasztók 

számára, akik az alacsonyabb árhoz nem társítanak rosszabb minőséget. 

Vyas (2005) conjoint elemzés segítségével vizsgálta a promóciós fogékonyságot és négy 

különböző szempont alapján határozta meg, hogy mely ösztönzési technika (pénzügyi vagy 

hozzáadott érték promóció) a legkedveltebb az indiai háziasszonyok körében. Így a nők 

leginkább arra a kombinációra fogékonyak, amikor a nemzeti márkát pénzügyi 

engedménnyel promotálják az eladás helyén, és a megtakarításból fakadó előnyt a 

vásárláskor azonnal kihasználhatják. 

Viszonylag kevés kutatás irányult a hedonista előnyöket kínáló SP megoldások 

vizsgálatára. d’Astous és Jacob (2002) az ajándék, hozzáadott érték típusú ösztönzőket 

vizsgálták. Rávilágítottak, hogy a fogyasztók az ajándék típusú promóciókat jobban 

elfogadják, ha az ajándékhoz azonnal hozzájutnak, tisztában vannak a kapott prémium 
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értékével, és a juttatás nagy érdeklődésre tart számot. Ugyanakkor nem végeztek olyan 

kutatást, ami az ajándékjuttatásokra fogékony vevőket jellemezte volna. 

Aktív és passzív fogékonyság 

Schneider és Currim (1991), valamint Ailawadi (2001) különbséget tettek az aktív – bolton 

kívüli és a passzív – eladáshelyi fogékonyság között. Empirikus kutatásokkal 

bizonyították, hogy a háztartások jellemzően egyfajta fogékonyságot mutatnak, vagy az 

aktív vagy a passzív technikákra reagálnak. Martínez és Montaner (2006) a promóciós 

fogékonyságot az értékestésösztönzési technika típusa alapján vizsgálták. Egyrészt 

különbséget tettek az aktív-és a passzív fogékonyság között, másrészt figyelembe vették a 

promóciók költségeit és előnyeit. Majd azonosították a fogyasztók különböző 

pszichográfiai ismérveit, melyet a 9. táblázat foglal össze. 

9. táblázat: A fogyasztók pszichográfiai ismérvei a promóció nyújtotta előnyök típusa 
és a költségek alapján 

Gazdasági előny Hedonista előny Költségek 

1. Ártudatosság 
2. Pénzügyi korlát 
3. Minőségtudatosság 

4. Vásárlás élvezete 
5. Innovativitás 
6. Változatosság keresése 
7. Impulzusvásárlás 
8. Alapos piaci informáltság 

9. Bolthűség 
10. Márkahűség 
11. Vásárlás tervezése 
12. Időhiány 
13. Raktározási hajlandóság 

Forrás: Martínez, E. – Montaner, T. (2006)  

A szerzőpáros egyszerű véletlen mintavételi technikát alkalmazva 425 egyént kérdezett 

meg, akik rendszeresen vásárolnak élelmiszert és tisztítószereket. Empirikus kutatásuk 

kapcsán feltárták azokat a pszichografikus fogyasztói jellemvonásokat, melyek a 

szórólapokra, kuponokra és az eladáshelyi reklámeszközökre fogékony vásárlókat 

karakterizálják, illetve kiemelték az olyan egyéni változók jelentőségét, mint az 

impulzivitás és az innovativitás (10. táblázat). Az aktív fogékonyságon belül a kuponokra 

fogékony vevők ártudatosak, kedvelik az újdonságokat és alapos piaci információkkal 

rendelkeznek. 
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10. táblázat: Az aktív és passzív értékesítés-ösztönzési módszerekre fogékony 
fogyasztók pszichografikus jellemzői 

AKTÍV FOGÉKONYSÁG 
Szórólapokra fogékonyak Kuponokra fogékonyak 

Gazdasági előny Hedonista előny Költségek Gazdasági előny Hedonista előny 

Ártudatosak Élvezik a vásárlást Fogékonyak az 
újdonságokra 

Kevésbé 
minőségtudatosak 

Alapos piaci 
információkkal 
rendelkeznek 

Előre megtervezik 
a vásárlást Ártudatosak Alapos paci 

információkkal 
rendelkeznek 

PASSZÍV FOGÉKONYSÁG 
Eladáshelyi reklámeszközökre való fogékonyság 

Gazdasági előny Hedonista előny Költségek 
Ártudatosak Élvezik a vásárlást Kedvelik a márkaváltást 

Fogékonyak az újdonságokra Előre megtervezik a vásárlást Kevésbé minőségtudatosak 
Impulzusvásárlók Hajlandóak a tárolásra 

Forrás: Martínez, E. – Montaner, T. (2006) pp. 162 

4.2.3. Promóciós fogékonyság konkrét technika alapján 

Blattberg és Neslin (1990) kifejlesztettek egy olyan modellt, ami a promócióra fogékony 

fogyasztót jellemzi. A 17. ábra jól jelzi a promóció típusa és a vásárlási magatartás közötti 

összefüggést. A különböző technikák befolyásolhatják a vevő márka-, üzletválasztását, az 

akciós ajánlat keresését, termékkategória fogyasztását, a vásárlás időzítését és a vásárolt 

mennyiséget. A promóciók iránti attitűdöt és az előbbiekben felsorolt vásárlási magatartás 

elemeket a fogyasztók demográfiai, pszichográfiai, személyiség és viselkedés jellemzői 

felülírják. A szerzőpáros által ismertetett modellt empirikusan még nem tesztelték. 

17. ÁBRA: A PROMÓCIÓKRA FOGÉKONY FOGYASZTÓK JELLEMZÉSE 

Kupon
Árvisszatérítés
Árengedmény
POS/POP
Kiadványok

Márkaválasztás
Üzletválasztás
Márka kipróbálása
Akciós ajánlat keresése
Termékkategória 
fogyasztása
Vásárlás időzítése
Vásárolt mennyiség

Demográfia
Pszichográfia
Személyiség
Magatartásbeli változók

Promóciós fogékonyság

SP típusa Magatartás típusa

 
Forrás: Blattberg, R. C. – Neslin, S. A. (1990) Sales Promotion: Concepts, Methods and Strategies, p. 67. 



4. Az értékesítésösztönzés és a fogyasztói magatartás kapcsolata 

 64

Külföldi kutatások jelentős része irányult a kuponok, mint promóciós eszközök 

vizsgálatára, hiszen az Egyesült Államokban rendkívül népszerű, és a háztartások többsége 

évente nagy mennyiségű kuponhoz jut hozzá (Schultz et al. 1998). Több szerző is kísérletet 

tett a kuponokra fogékony vásárlók jellemzésére demográfiai, pszichográfiai és viselkedési 

jellemzők alapján.  

Teel, Williams és Bearden (1980) a fiatal, magas jövedelmű, nagyobb családért felelős 

háziasszonyokat tekintette fogékonynak erre az ösztönzési technikára, ami alapvetően a 

kuponok gazdasági előnyével, nevezetesen a magas megtakarítással és az alacsony 

költségekkel áll összefüggésben. Pszichográfiai ismérvek alapján az árérzékeny 

„akcióvadászokat” említette kupon-érzékenynek, akik impulzusvásárlók, kevésbé 

márkahűek és élvezik a vásárlást. 

Narasimhan (1984) két vásárlói szegmenset azonosított a kuponhasználattal kapcsolatban, 

mégpedig az aktív és a rutinos vásárlókat. Amíg az előbbi csoport az áltagosnál magasabb 

szinten, addig az utóbbi már nem fogékony erre az árpromóciós megoldásra.  

 Aktív vásárlók: Magasabb iskolai végzettségű, jó anyagi körülmények között élő 

városi nők, akik kedvelik és keresik a változatosságot, nem ragaszkodnak egy 

konkrét márkához vagy üzlethez. 

 Rutinos vásárlók: Idősebb, alacsonyabb iskolai végzettségű, rossz anyagi 

körülmények között élő vidéki, óvodáskorú gyermeket nevelő és dolgozó nők, akik 

ragaszkodnak egy konkrét márkához és üzlethez.  

Bawa és Shoemaker (1987) a kuponhasználat alapján határozták meg a fogékonyságot. 

Azokat a vásárlókat tekintették erősen fogékonynak, akik több termékkategóriában is éltek 

az akcióval. Elsősorban demográfiai jellemzők alapján karakterizálták ezeket a 

fogyasztókat: fiatal, nagycsaládban élő, magas jövedelmű és iskolai végzettségű, 

kvalifikált városiak, akikre nem jellemző a márka- és bolthűség. Lichtenstein és 

szerzőtársai (1990) ismertették a kuponokra fogékony vásárlók pszichológiai ismérveit. Az 

egyik legfontosabb jellemző az értéktudatosság, ami az ár – minőség kapcsolatára utal. A 

vevők a kuponok segítségével jó minőségű termékhez akarnak hozzájutni relatíve alacsony 

áron. Bawa et al. (1996, 1997) a DM kuponok hatékonyságát vizsgálták a beváltási 

hajlandóságon keresztül. Arra a következtetésre jutottak, hogy a kuponhasználat és így a 

fogékonyság függ a kupon értékétől, a márkától, a termékkategóriától, és az egyéni 

jellemvonásoktól. Ramaswamy és Srinivasan (1998) a kuponokra való fogékonyságot a 

promóció nyújtotta gazdasági, pszichológiai előnyök, valamint a fáradozásból, 



4. Az értékesítésösztönzés és a fogyasztói magatartás kapcsolata 

 65

márkaváltásból eredő költségek alapján közelítették meg Martínezékhez (2006) hasonlóan. 

Így azonosították a vásárlók pszichográfiai jellemzőit, attitűdváltozókat, és demográfiai 

sajátosságaikat, bár ez utóbbit kevésbé tartották lényegesnek. Schultz et al. (1998) 

hangsúlyozták, hogy a kuponokat kortól, jövedelemtől, iskolai végzettségtől, vagyis a 

demográfiai jellemzőktől függetlenül mindenki beváltja, aki szeret vásárolni, boltokat 

összehasonlítani. Az átlagosnál jobban fogékonyak erre az eszközre gyermekükkel otthon 

lévő anyák, akik a rutinvásárlásokat végzik, vidéken élnek és sok szabadidejük van. 

A fent említett szerzők mindegyike egyetért abban, hogy a magas jövedelmű és iskolai 

végzettségű fiatal háziasszonyok előszeretettel váltják be a kuponokat. A 11. táblázat 

összefoglalva tartalmazza, hogy ki milyen demográfiai, pszichográfiai és viselkedési 

jellemzőkkel azonosította a kuponokra fogékony vásárlókat. 

11. táblázat: A kuponokra fogékony vevők karakterizálása 
Szerzők Demográfiai ismérvek Pszichografikus ismérvek Viselkedési ismérvek 

Teel et al. (1980) 

o fiatalok 
o nők 
o nagycsaládosok 
o háziasszonyok 
o magas jövedelműek 

o ártudatosak 
o impulzusvásárlók 

o nem márkahűek 
 

Narasimhan (1984) 

o nők 
o magas jövedelműek 
o magas iskolai 

végzettségűek 
o városiak 

o keresik a 
változatosságot 

o nem márkahűek 
o nem bolthűek 

Bawa et al. (1987) 

o fiatalok 
o nagycsaládosok 
o magas jövedelműek 
o magas iskolai 

végzettségűek 

  

Lichtenstein et al. 
(1990)  o értéktudatosak  

Schultz et al. (1998) 

o nők 
o kisgyermekkel otthon 

lévő háziasszonyok 
o vidéken élő 

o élvezik a vásárlást 

o nem szenvednek az idő 
nyomása alatt 

o hajlandóak a keresésre 
időt fordítani 

 

Martínez et al. (2006)  

o ártudatosak 
o fogékonyak az 

újdonságokra 
o alapos piaci 

információkkal 
rendelkeznek 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Zgolli (1999) vizsgálta a versenyeket, nyereményjátékokat előszeretettel használó vásárlók 

jellemzőit. Primer vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az elfoglalt, 

változatosság kereső, alapos piaci információkkal rendelkező egyének használják ki, akik 

nem túl jó anyagi körülmények között élnek. 

A promóciós fogékonyság alaposabb tanulmányozása azért lényeges, hogy a 

menedzsereket segítse a kommunikációs stratégia kialakításában (Józsa 2004 b). Fontos, 

hogy a vállalatok tisztában legyenek a fogyasztók reakcióival, illetve az ezeket befolyásoló 

tényezőkkel, melyek a vásárlók szegmentálásnak alapját jelenthetik (Kotler és Fox 1995). 

Így a következő ismérveket érdemes figyelembe venniük a homogén vásárlói csoportok 

kialakításakor:  

 Demográfiai ismérvek: nem, életkor, iskolai végzettség, családméret, családi 

életciklus, anyagi jólét, lakóhely. 

 Pszichográfiai ismérvek: árérzékenység, minőségorientáltság, értéktudatosság, piaci 

informáltság, vásárlás élvezete, újdonságérzékenység.  

 Viselkedésbeli változók: elvárt előny, használói státusz, használat gyakorisága, 

raktározási hajlandóság, keresési idő, bolthűség, márkahűség (12. táblázat). 

Ha a vállalatok tudják, hogy milyen ismérvekkel rendelkeznek az általánosságban véve -, 

az ár promóciókra -, hozzáadott érték promóciókra -, szórólapokra -, eladáshelyi 

reklámokra -, illetve a különböző technikákra fogékony fogyasztók, kijelölhetik 

célcsoportjukat, akiket a megfelelő eszközzel hatékonyan el tudnak érni. Amennyiben a 

vállalatok a promóciós kampányukat a vevői igényekhez igazodóan alakítják ki, növelhetik 

annak hatékonyságát és versenyelőnyre tehetnek szert.  
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12. táblázat: A promóciós fogékonysággal foglalkozó irodalmak 

SZERZŐK ÁLTALÁNOSSÁG-
BAN VÉVE A PROMÓCIÓS TÍPUSA ALAPJÁN KONKRÉT TECHNIKA 

ALAPJÁN BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

  PÉNZÜGYI 
PROMÓCIÓK 

HOZZÁADOTT 
ÉRTÉK TÍPUSÚ 
PROMÓCIÓK 

AKTÍV 
TECHNIKÁK 

PASSZÍV 
TECHNIKÁK   

Webster 
(1965) X      

 demográfia  
 társadalmi-gazdasági, 
 magatartás 

Montgomery 
(1971)        személyiségjellemzők 

Blattberg et al. 
(1978) X       demográfia  

Hackleman és 
Duker 
(1980) 

X      
 magatartásbeli 

(termékhasználat 
gyakorisága) 

Lichtenstein et al. 
(1997) X X X   

 leárazás 
 BOGOF 
 ajándék 
 display  
 pénzvisszatérítés 
 verseny 
 szezonális kiárusítás 
 kupon 

 demográfia 

Zgolli 
(1999) X     

 leértékelés 
 kupon 
 vevői verseny, 

nyereményjáték 

 demográfia 
 életstílus (márkahűség 

piaci informáltság, anyagi 
jólét, elfoglaltság, 
változatosság keresés) 

 kultúra (etnikai 
hovatartozás) 

Garretson és 
Burton 
(2003) 

 X     kupon 
 kiárusítás 

 pszichográfia (ár- és 
értéktudatosság) 

Martínez és    X X  szórólap, kiadvány  pszichográfia 
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SZERZŐK ÁLTALÁNOSSÁG-
BAN VÉVE A PROMÓCIÓS TÍPUSA ALAPJÁN KONKRÉT TECHNIKA 

ALAPJÁN BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

  PÉNZÜGYI 
PROMÓCIÓK 

HOZZÁADOTT 
ÉRTÉK TÍPUSÚ 
PROMÓCIÓK 

AKTÍV 
TECHNIKÁK 

PASSZÍV 
TECHNIKÁK   

Montaner 
(2006) 

 kupon 
 display, termékkihelyezés 

Blattberg és 
Neslin40 
(1990) 

X     

 kupon 
 leértékelés 
 pénzvisszatérítés 
 display, termékkihelyezés 
 szórólap, kiadvány 

 demográfia 
 pszichográfia 
 személyiség 
 magatartás 

Teel et al. 
(1980)       kupon 

 demográfia 
 pszichográfia 
 magatartás 

Narasimhan 
(1984)       kupon 

 demográfia 
 pszichográfia 

(változatosság keresése) 
 magatartás (bolt-és 

márkahűség) 
Bawa és 

Shoemaker 
(1987) 

      kupon  demográfia 

Lichtenstein et al. 
(1990)       kupon  pszichográfia 

(értéktudatosság) 
Ramaswamy et al. 

(1998)       kupon  demográfia 
 pszichográfia 

Schultz et al. 
(1998)       kupon  demográfia 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                 
40 A szerzőpáros a modellt nem tesztelte empirikusan. 
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4.2.4. Hazai kutatási eredmények 

Hazánkban a promóciókra fogékony41 vásárlók jellemzőit elsősorban demográfiai 

ismérvek – életkor, anyagi helyzet, iskolai végzettség, háztartás mérete, lakóhely – alapján 

határozták meg. A promóciós fogékonyságot általánosságban véve még nem vizsgálták. 

Promóciós fogékonyság a promóció típusa szerint 

Az ár-vagy hozzáadott érték promóciókat sem elemezték alaposabban hazánkban. 

Felmérésekből azonban kiderül, hogy mi magyarok elsősorban a pénzügyi 

kedvezményeket részesítjük előnyben, és gyakran csak azért vásárolunk meg egy előre 

nem tervezett terméket, mert az kedvező áron kapható, és ott vásárolunk, ahol 

árengedményes akciók vannak. 

A promóció típusa szerint aktív és passzív technikák léteznek, ami alapján beszélhetünk 

ilyen fogékonyságokról. Az előbbire vannak szekunder adatok, viszont az utóbbira, az 

eladáshelyi reklámeszközökre vonatkozóan még nem végeztek primer kutatást. Az aktív 

fogékonyság alatt értjük a szórólapokra és kuponokra való érzékenységet. Magyarországon 

ez utóbbi kevésbé elterjedt, mint az USA-ban éppen ezért nem is vizsgálták az ezzel 

kapcsolatos fogyasztói attitűdöket, vásárlói magatartást. A magyarok 30%-a erősen, 38%-a 

átlagosan és 9%-a pedig egyáltalán nem fogékony a szórólapokra42. A három fogyasztói 

csoport a következőképpen jellemezhető: 

 Erősen fogékonyak (30%): A 40-59 éves, 20 000 lakosúnál nagyobb vidéki városban 

élők rendszeresen átnézik a szórólapokat, és annak alapján vásárolnak.  

 Átlagosan fogékonyak (38%): A 60 évnél fiatalabb, jó anyagi helyzetű, háromtagú 

háztartásban élő diplomások tájékozódási igénye magas, vagyis előszeretettel nézik át 

a szórólapokat. 

 Nem fogékony (9%): A 60 évesnél idősebb, alacsony jövedelmű, budapesti háztartások 

egyáltalán nem nézik át a szórólapokat, sőt elutasítják azokat43. 

                                                 
41 A promóciós fogékonyság a promotált árucikk vásárlásának gyakorisága alapján került meghatározásra. 
42 Erősen fogékony, aki gyakran vásárol akció hatására, gyengén fogékony, aki ritkán és nem fogékony, aki 
elutasítja a szórólapokat. 
43 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm Promóciók, árak, márkák. Minden harmadik felnőtt vásárol szórólap 
hatására 
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Promóciós fogékonyság konkrét technika alapján 

GfK kutatások alapján elmondható, hogy a magyarok 38%-a az árengedményekre, 21%-a a 

megnövelt egységcsomagra, 17%-a a kóstoltatásra, 7%-a pedig a nyereményjátékra 

fogékony44. A kóstoltatást leginkább az érettségizett, magas jövedelmű, Budapesten vagy 

vidéki nagyvárosban élők preferálják. A nyereményjátékok közül legvonzóbb az, 

amelyiken néhány nagyon vonzó díj mellett sok kisebbet is lehet nyerni. Legnépszerűbb 

nyernivaló az autó és a ház vagy lakás, illetve az utazás. Az értékes tárgyi nyeremények az 

átlagosnál nagyobb mértékben inspirálják részvételre az 50 évesnél fiatalabbakat, illetve a 

magas jövedelmű háztartásban élőket45. 

A lakosság 75%-a tekinthető általánosságban véve fogékonynak az árengedményekre, 

mégpedig a 20 és 49 év közötti, gyermekükkel otthon lévő anyák vagy háztartásbeliek, 

akik átlagos vagy annál rosszabb anyagi körülmények között, 50 000-250 000 lakos közti 

városban élnek. Ez a vásárlói kör értéktudatos, hiszen nem gondolja, hogy az akciós áruk 

rosszabb minőségűek lennének a nem promotált termékváltozatoknál, sőt éppen 

ellenkezőleg, magasabb minőséget társítanak hozzá.  

18. ÁBRA: AZ AKCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL GYAKORISÁGA ÉLETKOR ALAPJÁN 

 
Forrás: Promóciók, akciók fogadtatása (2000), GfK Sajtóközlemények46 

                                                 
44 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm Minden harmadik vevő csak azért vesz meg valamit, mert rendkívül 
alacsony áron kapható. Egyre többen fogékonyak az akciókra és promóciókra 
45 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr6.htm Minden második vevő igyekszik spórolni. Felmérés a kereskedelmi 
akciók fogadtatásáról 
46 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr6.htm 
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A magyarok 35%-a tekinthető erősen fogékonynak a leértékelésekre. Jellemző rájuk, hogy 

legalább érettségizettek, jó anyagi körülmények között Budapesten, illetve 50 000 

lakosúnál nagyobb vidéki városban lakók, továbbá a négytagú vagy annál népesebb 

háztartások tagjai. A megkérdezettek 25%-a elutasítja az akciókat. Ők 60 évesnél 

idősebbek, általános iskolát vagy kevesebbet végzettek, havi nettó 40 000 forintnál 

alacsonyabb jövedelmű háztartásban élők, és a Pest megyeiek. Mindez összefüggésben van 

azzal, hogy az idősek ragaszkodnak a már megszokott és bevált márkához, nem 

foglalkoznak az ösztönzésekkel, illetve nem változtatják meg döntésüket annak hatására. 

Összességében megállapítható, hogy egyrészt Magyarországon még nem végeztek olyan 

átfogó kutatást, ami pszichogárfiai jellemvonások alapján elemezné a vásárlókat, pedig 

külföldi kutatások kiemelték ennek jelentőségét, másrészt a ruházati termékekkel 

kapcsolatosan sem elemezték az SP iránti attitűdöt, vásárlói magatartást. 
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5. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

A kutatás előkészítésénél Malhotra (2005) által javasolt lépeseket követtem, először 

definiálom a kutatási problémát, illetve megfogalmazom a kutatási kérdéseket, majd ezt 

követően bemutatom a kiskereskedők esetében tesztelni kívánt hipotézisek rendszerét, 

illetve a vásárlókra vonatkozó feltételezéseket.  

5.1. A kutatási probléma definiálása és a kutatási kérdések megfogalmazása 

Ahogy Vyas és Mehta (2004) jelezte kevés kutatás irányult az értékesítésösztönzési 

stratégia megvalósításának kérdéseire, illetve a hazai vizsgálatok az integrált 

marketingkommunikációs stratégián belül csupán érintették az SP kérdéskörét, ezért 

empirikus kutatásom alapvető célkitűzése, hogy a 3. fejezetben bemutatott elmélet alapján 

elemezze a független ruhakereskedők SP kampányát a taktikai elemek alaposabb 

megismerése érdekében. 

A fogyasztói felmérések nagy része a vásárlói magatartás és döntéshozás folyamatának 

megértésére irányult, illetve a döntést befolyásoló egyéni jellemvonások meghatározására. 

A felsőruházati árucikkekkel kapcsolatban elsősorban a szezonális kiárusításokat és az 

azzal szemben tanúsított attitűdöt járták körül, viszont nem vizsgálták a többi vásárlást 

ösztönző technikát. Elsősorban arra keresem a választ, hogy milyen SP megoldásokat 

kedvelnek a magyarok ruhavásárlás kapcsán, melyiket veszik a leggyakrabban igénybe, 

illetve milyen demográfiai és pszichográfiai jellemvonásokkal írhatók le a promóciókra - a 

pénzügyi előnyöket nyújtó megoldásokra, az ajándékjuttatásokra, valamint egy konkrét 

technikára - általánosságban véve fogékony egyének. 

A kutatási probléma a következőképpen foglalható össze:  

A független ruhakereskedők által alkalmazott ösztönzési stratégia megismerése és az SP-t 

leginkább kedvelő, illetve az arra fogékony vásárlók ismérveinek meghatározása. 

A kiskereskedők esetében a következő kutatási kérdéseket fogalmaztam meg: 

 A gazdasági/pénzügyi válság hogyan érinti a független kiskereskedőket, illetve ez 

hogyan befolyásolja a kommunikációs stratégiájukat, valamint piacbefolyásolási 

kiadásaik nagyságát? 

 Az, hogy milyen kiskereskedelmi stratégiát követnek a ruhaboltok, mennyire 

befolyásolja az SP eszközök használatának körét? Igaz-e, hogy a magas minőségű, 
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nemzetközi márkákat értékesítő, presztízsárazási stratégiát követő vállalatok inkább a 

versenyeket, hűségprogramokat részesítik előnyben, míg a gyengébb minőségű, nem 

márkázott árukat kínáló, alacsony árakkal operáló kiskereskedők a leértékeléseket, 

szezonális kiárusításokat? 

 Mi jellemző hazánk fejlett, nagy vásárlóerővel rendelkező térségében működő üzletek 

ösztönzési stratégiájára? 

o Milyen célok motiválják a boltvezetőket? Rövid-vagy hosszú távú célok? 

o Ki a felelős az ösztönzési program kidolgozásáért? 

o Milyen módszerrel határozzák meg a költségvetés nagyságát? 

o Milyen eszközöket, konkrét technikákat preferálnak? 

o Mennyi ideig alkalmazzák? (kampány időtartama) 

o Milyen módon ismertetik a vásárlókkal az akciókat – a bolton belül vagy 

kívül hirdetik meg? 

o Mennyire költséghatékony a program? 

 Mennyire fontos a vállalatok számára az értékesítésösztönzés a többi kommunikációs 

mix elemhez képest? 

 A különböző stratégiájú és statisztikai profilú vállalatok értékesítésösztönzési 

programja között kimutatható-e szignifikáns eltérés? 

A vásárlók esetében a következő kutatási kérdéseket fogalmaztam meg: 

 Milyen promóciós megoldásokat kedvelnek a vásárlásban kevésbé, illetve jobban 

érintett vásárlók? Igaz-e, hogy az alacsony involváltsággal jellemezhető egyének a 

pénzügyi típusú megoldásokat kedvelik, míg a magas érintettséggel leírható vásárlók 

az ajándékjuttatásokat? 

 Értelmezhető-e a promóciós fogékonyság három szintje a ruhavásárlás kapcsán? 

 Milyen demográfiai és pszichográfiai ismérvekkel rendelkeznek a promócióra 

fogékony egyének? 

5.2. A vizsgálni kívánt hipotézisek ismertetése 

5.2.1. A független ruhaboltokra vonatkozó hipotézisek 

A kutatási kérdések alapján felmerült összefüggések rendszerét, így a független 

kiskereskedőkre vonatkozó hipotézisek felépítését foglalja össze a 19. ábra, valamint az 

egyes hipotézisekhez tartozó részletes vizuális ábrázolást az 1. melléklet. 
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19. ÁBRA: A RUHABOLTOK ÖSZTÖNZÉSI PROGRAMJÁT VIZSGÁLÓ HIPOTÉZISEK 
RENDSZERE 

Külső környezet
(gazdasági visszaesés)

Értékesítésösztönzési 
stratégia
és taktika

Kiskereskedelmi 
stratégia

A kiskereskedők 
statisztikai profilja

H1 H2

H3

H5 b, d, f

H4

H5 a, c, e

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 Külső környezet megváltozásával kapcsolatos hipotézis 

Sándor (2006), illetve Fam és Yang (2005) szerint, ha a külső környezet bizonytalanná, 

vagy kiszámíthatatlanná válik, akkor az SP kerül előtérbe. A gazdasági recesszió 

időszakában ez különösen igaz lehet, amikor a vevők alapvetően a ruházkodáson spórolnak 

az energiatakarékosságot követően47.  

H1a:  A gazdasági visszaesés arra készteti a vállalatokat, hogy marketingprogramjukban 

és piacbefolyásolási kiadásukban nagyobb hangsúlyt fektessenek az 

értékesítésösztönzésre.  

H1b:  A gazdasági bizonytalanság következtében azok a ruhaboltok helyezik előtérbe az 

akciós ajánlatok alkalmazását, melyek forgalma visszaesett, szűkült a vevőköre és 

árérzékenyebbé vált. 

 Kiskereskedelmi stratégiákhoz kapcsolódó hipotézis 

A ruhaboltok különböző csoportokba különíthetők el stratégiájuk súlypontjai alapján, 

vagyis az alkalmazott termék-, márka-, árpolitikát, kiszolgálás minőségét, tárgyi 

környezetet illetően (Levy és Weitz 2004). Így léteznek exkluzív üzletek, melyek magas 

minőségű, nemzetközi márkákat értékesítenek presztízsáron, és nagyobb hangsúlyt 

                                                 
47 http://www.maipiac.hu/index.php/elemzesek/3200-min-sporol-a-magyar 
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helyeznek a bolt kialakítására, a személyes kiszolgálásra és az egyéni vevői igények 

kielégítésére, valamint diszkontok, melyek átlagos vagy annál gyengébb minőségű, saját, 

kereskedelmi márkákat vagy márkázatlan árucikkeket értékesítenek alacsonyabb áron, és 

nem helyeztek különösebb hangsúlyt a bolt kialakítására a személyes kiszolgálásra és az 

egyéni vevői igények kielégítésére. Klasztertagság alapján a kiskereskedők eltérő 

ösztönzési eszközöket használnak. 

H2a:  Az exkluzív üzletek jellemzően hozzáadott érték típusú (ajándék, nyereményjáték, 

hűségprogram) ösztönzési megoldásokat alkalmaznak. 

H2b:  A diszkontüzletek általában pénzügyi előnyöket nyújtó (leértékelés, kiárusítás, 

kupon, BOGOF) ösztönzési megoldásokat alkalmaznak. 

Fam és szerzőtársai (2006) szerint a sikeres kisboltok számára a személyes eladás, 

valamint a bolti reklámeszközök alkalmazása a legfontosabb, így erre költenek a legtöbbet. 

Józsa és Tárkányi (2005) szerint a sikeres és sikertelen üzletek számára egyaránt lényeges 

az SP az eladások növelése érdekében.  

H2c:  Azok a kiskereskedők, melyek sikeresnek tartják kiskereskedelmi stratégiájukat, 

kommunikációs kiadásaik során nagyobb hangsúlyt helyeznek az 

értékesítésösztönzési programjukra, mint a kevésbé sikeresen működő üzletek.  

H2d:  Azok az üzletek sikeresebbek, melyek az SP-t hosszú távú célok miatt alkalmazzák. 

 Az ösztönzési program taktikai elemeivel kapcsolatos hipotézisek 

A kisvállalatok marketingismereteit illetően akadnak hiányosságok, ami gátat szab a 

stratégiai gondolkodásmódnak, így a sikeres üzletvitelnek. Marcati és szerzőtársai (2008) 

szerint a kisvállalatok félreértelmezik a marketinget, inkább taktikának mintsem stratégiai 

eszköznek tartják, amit Józsa (2004 a) hazai kutatása is megerősít, miszerint a cégekre a 

rövid távú gondolkodásmód a jellemző, céljaikat múltbeli tapasztalataikra hagyatkozva 

határozzák meg és a marketingtervezés adta lehetőségekkel nincsenek tisztában. 

H3:  A kiskereskedők promóciós költségeik nagyságát önkényesen határozzák meg, nem 

a célok alapján. 

Józsa és Tárkányi (2005) szerint a kiskereskedők a leértékeléseket, szezonális 

kiárusításokat az eladások növelése, az elfekvő árukészlettől való megszabadulás 

érdekében alkalmazzák.  
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H4a:  A leértékelések/szezonális kiárusítások a legnépszerűbb és egyben leggyakrabban 

használt SP módszerek.  

H4b:  Az SP eszközök alkalmazásában a vállalkozásokat rövid távú célok motiválják, 

mégpedig az eladások azonnali növelése, ami pénzügyi promóción keresztül 

lehetséges.  

H4c:  Amennyiben a kereskedők az értékesítésösztönzést olyan hosszú távú célok 

elérésére alkalmazzák, mint az imázsépítés vagy a hűséges vevők megtartása, akkor 

az érték hozzáadó technikákat választják. 

 Az üzletek stratégiájával és statisztikai profiljával kapcsolatos hipotézis 

A kiskereskedők stratégiája, valamint statisztikai profilja alapján – alapítás éve, 

alkalmazottak száma, működés földrajzi helye, településtípusa – alapján szignifikáns 

eltérések adódnak a vállalatok ösztönzési programjának taktikai elemei között. 

H5a:  A diszkontüzletek hosszabb időtávra garantálják a kedvezményeket, mint az 

exkluzív boltok.  

H5b:  A régebben alapított, kevesebb dolgozói létszámú városi üzletek rövidebb ideig 

alkalmazzák az értékesítésösztönző programokat, mint a 21. században létrehozott 

nagyobb létszámú fővárosi ruhaboltok. 

H5c:  A diszkontüzletek általában nagyobb mértékű kedvezményeket adnak, mint az 

exkluzív ruhaboltok. 

H5d: A régebben alapított, kevesebb dolgozói létszámú városi üzletek kisebb mértékű 

kedvezményeket garantálnak, mint a 21. században létesített nagyobb létszámú 

fővárosi ruhaboltok. 

H5e:  A diszkontüzletek nem helyeznek nagy hangsúlyt a vásárlásösztönző kampány 

ATL támogatására és a fogyasztók bolton kívüli informálására. 

H5f: A régebben alapított, kevesebb dolgozói létszámú városi üzletek nem helyeznek 

nagy hangsúlyt a vásárlásösztönző kampány ATL támogatására és a fogyasztók 

bolton kívüli informálására. 

5.2.2. A vásárlókra vonatkozó hipotézisek 

A kutatási kérdések alapján felmerült összefüggések rendszerét, így a vásárlókra 

vonatkozó hipotézisek felépítését jelzi a 20. ábra 
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20. ÁBRA: A VÁSÁRLÓI MAGATARTÁST VIZSGÁLÓ HIPOTÉZISEK RENDSZERE 

Vásárlási kategóriák
• Feladatorientált vásárlás 
• Élményorientált vásárlás

Értékesítés-
ösztönzési 
technikák 

kedveltsége és 
preferálása

A vásárlók 
pszichográfiai jellemzői

A vásárlók
demográfiai jellemzői

Promóciós 
fogékonyság

• Általánosságban véve
• A promóció nyújtotta előny alapján

• Konkrét technika alapján

H6

H7

H8 H8

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A vásárlási kategóriákkal kapcsolatos hipotézis 

A vásárlásnak különböző kategóriái különíthetők el a hasznossági érték alapján, így meg 

kell különböztetni a feladatorientált és az élményorientált vásárlást (Törőcsik 2007). 

Amíg az előző esetben a vevők ésszerűen cselekednek, hiszen egyfajta kötelességnek érzik 

a vásárlást, addig az utóbbi esetben az emocionális tartalmak kerülnek előtérbe és inkább 

szórakozásnak, kikapcsolódásnak tartják, amikor elfeledkezhetnek a mindennapi 

problémáikról (Babin, Darden és Griffin 1994). A feladatorientált egyének kevésbé 

érintettek a vásárlásban, viszont az élményorientáltak már magasabb involváltsággal 

jellemezhetők (Arnold és Reynolds 2003). 

H6: Amíg a feladatorientált vásárlók jellemzően a pénzügyi promóciókat kedvelik, 

addig az élményorientált vásárlók az ajándék típusú ösztönzéseket részesítik 

előnyben. 

A promóciós fogékonysághoz kapcsolódó hipotézisek 

Lichtenstein és társai (1995) szerint a promóciós fogékonyságot három szinten lehet 

értelmezni, általánosságban véve, a promóció típusa (az SP nyújtotta előny), illetve konkrét 

technika alapján. 

H7a: A vásárlók négy különböző csoportba különíthetők el a promóciós fogékonyságuk 

alapján, mégpedig az SP eszközök széles körét kihasználó vásárlók, a pénzügyi 

megtakarítással járó technikákat előnyben részesítő, az ajándékjuttatásokat 

preferáló, illetve a kifejezetten egy típusú SP-re fogékony vevők. 
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A magyar fogyasztók csomagolt árucikkek vásárlásakor rendre a leértékeléseket, a 

megnövelt egységcsomagokat, valamint a BOGOF akciókat kedvelik48. 

H7b:  A vásárlók felsőruházati árucikkek beszerzésekor jellemzően a pénzügyi típusú 

promóciókra fogékonyak, azon belül is az árengedményekre, majd ezt követően az 

egyet fizet, kettőt kap akciókra. 

A 4.2. fejezetben részletesen tárgyalom a promóciós fogékonysággal kapcsolatos 

empirikus kutatások eredményét nevezetesen, hogy milyen demográfiai, pszichográfiai és 

viselkedésbeli jellemvonásokkal írhatók le a promócióra fogékony vásárlók.  

H8a: A nem márkahű nők tekinthetők általánosságban véve fogékonynak a promóciókra. 

H8b: A pénzügyi típusú promóciókra általában a fiatal és középkorú, városban élő ár- és 

értéktudatos vevők fogékonyak, akik előre megtervezik a vásárlást, vagyis a 

vásárlás számukra fontos döntés. 

H8c:  A kuponokra a jó anyagi helyzetű, magas iskolai végzettségű városban élő ár- és 

értéktudatos egyének fogékonyak, akikre nem jellemző a bolt-és márkahűség. 

H8d: A hűségprogramokat a presztízsérzékeny, divatkövető bolt- és márkahű egyének 

használják ki.  

Az egyén pszichografikus jellemzőinél Sproles és Kendall (1986), illetve Sproles és 

Sproles (1990), valamint Lichtenstein et al. (1993) empirikus vizsgálatai során feltárt és 

tesztelt vásárlási tényezőket vizsgálom, mégpedig minőség-, márka-, divat-, ár-, ár-

értéktudatosságot, impulzivitást, a túl nagy kínálat következtében kialakuló zavartságot, 

márka- és bolthűséget, presztízsérzékenységet és kiárusításokra való fogékonyságot. 

Demográfiai ismérvek közül a nemet, az életkort, a lakhelyet, a háztartás méretét, az 

iskolai végzettséget és az anyagi helyzetet veszem alapul. 

                                                 
48 http://www.gfk.hu/sajtokoz/fr3.htm Minden harmadik vevő csak azért vesz meg valamit, mert rendkívül 
alacsony áron kapható. Egyre többen fogékonyak az akciókra és promóciókra 
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6. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Kutatási módszernek a leíró, azon belül az egyszeri keresztmetszeti kutatást választottam, 

hiszen az információgyűjtés a sokaság elemeiből egyszeri alkalommal vett egyetlen mintán 

alapul mindkét esetben, vagyis a kereskedők és a vásárlók vizsgálatakor is (Malhotra 2005, 

p. 133.). 

A primer kutatási módszer kvantitatív típusa mellett döntöttem, ami Veres et al. (2006) 

szerint a tömegszerű marketingjelenség számszerű általánosítására törekszik. A kereskedői 

és a vevői adatok begyűjtéséhez két rövid, mindkét esetben maximum 15 perc alatt 

lekérdezhető kérdőívet állítottam össze. A tömörség azért is lényeges, mert az utóbbi 

időben egyre több kutatással keresik fel mind a kisboltokat, mind az egyéneket, ezért a 

válaszadói hajlandóságuk elég alacsony. A kevésbé időigényes megkérdezés viszont növeli 

az együttműködés esélyét. 

6.1. A primer kutatás feltáró fázisa 

A kutatás alapját képező kvantitatív felmérést a vásárlók esetében egy kvalitatív feltáró 

fázis előzte meg (Ercsey 2008, p. 74.). A kvalitatív technikák közül az egyéni mélyinterjús 

technikát választottam, hiszen a válaszadók ruhavásárlási szokásait, illetve a 

vásárlásösztönző technikák iránti attitűdjét akartam megérteni és feltárni (Wardle 2002). 

Az interjúalanyok kiválasztásánál arra törekedtem, hogy minden korosztályból egy férfit és 

egy nőt szólítsak meg. Egyedül az idősebb korosztályba tartozó nyugdíjas férfiak elérése 

okozott nehézséget, hiszen ők nem vesznek ruhát, nagyon kevés pénzt költenek 

öltözködésre. Vannak olyan foglalkozások, melyek megkövetelik az ápolt megjelenést, a 

változatos öltözködést, a fizikai munkát végzőknél a ruhavásárlás jobban háttérbe szorul. A 

témához eltérően kötődő csoportokat egyaránt megkérdeztem. Az interjúalanyok 

kijelölésénél ügyeltem arra, hogy különböző iskolai végzettségű embereket érjek el. Eltérő 

foglalkozási és érdeklődési körű személyek vettek részt a felmérés e szakaszában, például 

középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók, bolti eladók, lakatos, könyvelő, asszisztens és 

nyugdíjas. A kiválasztásnál tágabb környezetemre, ismerőseimre hagyatkoztam, valamint 

segítségemre volt a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszék két 

demonstrátora, akik az előre megadott demográfiai ismérvek szerint adtak meg lehetséges 

válaszadókat.  
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Az egyéni interjúk során kiderült, hogy a házaspárok általában együtt vásárolnak 

ruhaneműt, vagyis közös döntésről van szó, ezért két páros interjút is készítettem egy fiatal 

és egy középkorú párral (Veres – Hoffmann – Kozák 2006, p. 138.). Az adatgyűjtés 2008 

szeptemberében és októberében készült, a lekérdezés négy hetet vett igénybe. Egyéni 

mélyinterjút 16 személlyel, 9 nővel és 7 férfival készítettem, páros interjút a családi 

életciklus különböző szakaszaiban – fiatal pár gyerek nélkül, a teljes család 3. szakaszában 

lévő 49 – lévő házaspárral (Józsa 2004 b, p. 154).  

A megkérdezés lebonyolításában segítségemre voltak a demonstrátorok. Az 

interjúalanyokkal informális módon vettük fel a kapcsolatot, az interjúk a kérdezettek 

lakásán, illetve a Széchenyi István Egyetem épületében készültek nyugodt, csendes helyen. 

A mélyinterjúk időtartama 30-45 perc volt.  

A mélyinterjú-vezérfonalat úgy állítottam össze, hogy az általános kérdésektől haladjak a 

specifikus felé. A vizsgálat során az alábbi témakörökre kérdeztem rá: 

 Általános ruhavásárlási szokások: 

 ruhavásárlás kedveltsége, 

 felsőruházati árucikkek megvételének folyamata, 

 vásárlási szokásokban bekövetkezett változások, 

 legutóbbi vásárlás felidézése, 

 bolthűség, márkahűség, 

 döntési, választási szempontok. 

 Az ár jellegű promóciók iránt tanúsított attitűd és magatartás, valamint igénybevételi 

gyakoriság: 

 árengedmények, szezonális kiárusítások, 

 kuponok,  

 egyet fizet, kettőt kap akciók hatására történő vásárlás. 

 Az ajándék típusú promóciókkal szembeni attitűd és használat: 

 nyereményjátékok, versenyek, 

 ajándékok, 

 hűségprogramok hatására történő vásárlás (2. melléklet).  

                                                 
49 A családi életciklus modellje értelmében „a fiatal házaspár még gyermektelen, vásárlási lehetőségeik 
viszonylag szerények, bár ha a feleség kereső foglalkozású, ez többletfogyasztást tesz lehetővé.” „Teljes 
család III. szakasz: A gyermekek már nagyok, ám gazdaságilag nem függetlenek. Jelentős az oktatásukra, 
élelmezésükre és öltözködésükre fordított összeg. Ha a jövedelmi viszonyok lehetővé teszik, a család második 
autót vásárol és lakást cserél.” (Józsa 2004, p. 154) 
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A kvalitatív kutatás alapján elmondható, hogy a nők általában szeretnek vásárolni a férfiak 

pedig nem, főként idősebb korban. Amíg a nők egyfajta kikapcsolódásnak, addig a férfiak 

kötelességnek érzik a vásárlást és csak akkor mennek el, ha valamire éppen szükségük van, 

vagy a párjuknak sikerül rábeszélni őket. A nőkre jellemző, hogy ráérősek, szeretik a 

kirakatokat nézegetni, különböző üzleteket felkeresni, a férfiak pedig céltudatosak, csak a 

megszokott boltokba mennek be és azt nézik meg, amit keresnek. A felsőruházati 

árucikkek beszerzése egyfajta szabadidős, hétvégi tevékenység, amikor a család elmegy, 

több üzletet (kisboltot és bevásárlóközpontot) is felkeres és gyakran étkezéssel is egybeköti 

a programot. Az életkor előrehaladtával jellemző, hogy kevesebb ruhára van szükségük az 

embereknek. A fiatal hölgyek a sportos viselet helyett megpróbálnak nőiesebb darabokat 

venni, az idősebbek pedig kevesebbet, mert helyette varratnak, hiszen sokszor gondot okoz 

az alkatnak megfelelő ruhaneműt találni.  

A legutóbbi vásárlás felidézése kapcsán kiderült, hogy a nők gyakran a leértékelés miatt 

vesznek meg egy előre nem tervezett ruhadarabot. A férfiak tudatosan vásárolnak, a már 

„jól bevált” üzleteket keresik fel. A vásárlás leginkább egy közös családi program, de a 

középkorú férfiak szívesen veszik, ha feleségük szerzi be helyettük a ruhaneműt, vagy 

ajándékba kapják. A hűséget tekintve a bolthűség jobban dominál, mint a márkahűség, 

illetve megfigyelhető, hogy az emberek egy üzlethez és az ott kínált márkákhoz 

ragaszkodnak. A vásárlások kedvelt helyszínei a bevásárlóközpontok, a fiatalabb és az 

idősebb korosztály egyaránt szívesen látogatja, mert mindenki talál az ízlésének és 

pénztárcájának megfelelő üzletet, ráadásul a gyerekek jó programokon vehetnek részt, 

különösen az ünnepek (karácsony, húsvét) előtt. A megkérdezett férfiak szeretik a jó 

minőségű világmárkákat, bár elsősorban sportruházat kapcsán. A nőkre jellemző a 

„meglátni és megszeretni” típusú vásárlás, vagyis gyakran az őket érő impulzusok, például 

kirakatban meglátott szép darab hatására történő beszerzés. Az interjúalanyok számára 

egyaránt fontos az ár és a minőség, vagyis valóban szeretnek jó üzletet kötni. Emellett 

lényeges szempont az egyediség, „kitűnni a tömegből” és a stílushoz való illeszkedés, ami 

korcsoporttól függetlenül a nők törekvése.  

A leárazásokat, árengedményeket mindenki kihasználja. Szívesen vásárolnak az emberek, 

ha valami olcsóbb. Valaki kifejezetten a szezonális kiárusítások időszakában vásárol 

ruhaneműt, hiszen a leértékelések egyre gyakoribbak és már nagyon korán elkezdőnek 

(karácsonyt követően, december 27-én, vagy július elején), így nem is kell sokáig várni a 

divatos darabokra. Valaki szkeptikus az akciókat illetően, úgy gondolja, hogy a nem 
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megfelelő minőségű darabokat árazzák le. Másokat a leárazáskori tülekedés bosszant, 

főként a férfiakat. Az emberek pozitívan vélekednek az akciókról, bár csak akkor vesznek 

meg leértékelt ruhaneműt, ha az bizonyos minőségi követelményeknek megfelel. A nők 

befolyásolhatóak a legjobban e promóciós megoldással, hiszen gyakran csak azért vesznek 

meg valamit, mert az éppen le van árazva.  

A kuponok hatására történő vásárlás kevésbé jellemző az interjúalanyokra, hiszen nem sok 

üzlet alkalmazza, vagy az árengedményre jogosító cédulához való hozzáférés okoz gondot, 

vagy a rövid beváltási időtartam. A női magazinokban található kuponok főként a fiatalabb 

korosztály számára ismertek, de kevésbé igénybevett módszerek. Előfordul, hogy a kisebb 

üzletek adnak kupont, amit nem kell előre megadott határidőig beváltani, hanem a 

következő vásárlás alkalmával nyílik rá lehetőség. Ez főként a bolthűség kialakításának 

egy lehetséges módszere.  

Az egyet fizet, kettőt kap megoldások kedveltek, főként a férfiak körében. A fiatalok 

barátaikkal vagy barátnőikkel vásárolnak együtt, az idősek pedig maguknak vesznek így 

pólót, inget vagy nadrágot. A nők ezt csak abban az esetben használják ki, ha különböző 

ruhadarabokat lehet így venni, például egy szoknyát és egy blúzt, az olcsóbb ruhadarab 

pedig ingyen van, hiszen számukra kevésbé vonzó, ha alacsonyabb áron jutnak több 

ugyanolyan, esetleg csak más színű darabhoz.  

A pénzvisszatérítés kevésbé ismert a vásárlók számára, inkább cipőkhöz kapcsolják, 

ugyanakkor jó dolognak tartják, hiszen csökkenti a vásárláskori kockázatérzetet, és 

megnöveli a vásárlás esélyét, különösen, ha nem saját használatra, hanem ajándékozás 

céljára történik a vétel. Egy középkorú hölgy számolt be róla, hogy minőségi kifogás miatt 

visszaadták a megvett nyári kétrészes ruha árát, mivel nem tudta másra levásárolni. E 

módszer inkább garanciának, mintsem vásárlást ösztönző technikának tekinthető, hiszen 

csak azért nem fognak megvenni egy ruhaneműt, mert annak visszakaphatják az árát. 

A versenyek, nyereményjátékok egyáltalán nem ismertek és csak ritkán alkalmazott 

technikák a ruházati kereskedelemben. Egy férfi említette, hogy már találkozott ilyen 

játékkal az Árkád bevásárlóközpont megnyitóján, illetve egy hölgy az interneten vásárolt 

ennek hatására. Élelmiszerek esetében egy fiatal férfi és egy középkorú hölgy is említette, 

hogy szívesen részt vesz ilyen promóciókban, lelkesen beküldik a kódokat vagy gyűjtik a 

termék vonalkódját. Az interjúalanyok a nyerésre alapozott promóciókat nem tartják 

hitelesnek, mert nem hisznek benne, hogy ők lennének a szerencsés nyertesek.  
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Az ajándékok adása még nem bevett gyakorlat, kevés üzlet használja, viszont az emberek 

ezt szívesen vennék. Főként a kisebb üzletek vetik be a törzsvevőik körében, nagy összegű 

vásárlás esetén ingyen ruhaneműt, vagy bizsut, brosst adnak, de a férfiak közül ketten is 

kaptak nyakkendőt zakó-, illetve öltönyvásárláskor. 

A hűségprogram ismert és kedvelt promóciós megoldás, több üzlet is él e lehetőséggel, 

nemcsak a multinacionális üzletek, hanem a kisebb boltok is. Többen megemlítették, hogy 

örülnének, ha kedvenc üzletük élne-e lehetőséggel, hiszen jó lenne, ha árengedményt 

kapnának. Egy hölgy kifogásolta, hogy van hűségkártyája, viszont nem tudja mi a lényege 

a pontgyűjtésnek, mert nem kapott kellő felvilágosítást. Összességében megállapítható, 

hogy az interjúalanyok körében az ár típusú promóciók a legismertebbek és a leginkább 

igénybevett megoldások, az ajándék típusú juttatások közül a hűségprogram a 

legnépszerűbb. 

A mélyinterjús elemzés során sikerült feltárni az egyének vásárlási szokásait, a koronkénti 

és nemenkénti eltérésekre rávilágítani. A kutatás megbízhatónak és érvényesnek 

tekinthető, hiszen az egyének őszintén válaszoltak a kérdésekre, ami nagyban megnövelte 

a vizsgálat minőségét (Fint et al. 2006, Golafshani 2003, Malterud 2001). A hitelességet 

támasztja alá, hogy az adatfelvétel egy hónapon át zajlott jómagam és két demonstrátor 

segítségével, az interjúalanyok válaszait számítógépen rögzítettem, ami átlagosan 2-3 oldal 

gépelt szöveg volt és az elemzés előtt átnézettem a válaszadókkal. A vizsgálat 

transzferábilisnak tekinthető, hiszen eredményeit felhasználtam a kvantitatív felmérés 

megtervezéséhez. Első lépésként módosítottam a vásárlókra vonatkozó hipotézisem egy 

részét az alábbiak szerint.  

H6: Amíg a feladatorientált vásárlók kizárólag a pénzügyi promóciókat kedvelik, addig 

az élményorientált vásárlók az ajándék típusú ösztönzéseket is előnyben részesítik. 

H7a: A vásárlók három különböző csoportba különíthetők el a promóciós fogékonyságuk 

alapján, mégpedig az SP eszközök széles körét kihasználó vásárlók, a pénzügyi 

megtakarítással járó technikákat előnyben részesítő, illetve a kifejezetten egy típusú 

SP-re fogékony vevők csoportja. 

H8c:  A kuponokra a jó anyagi helyzetű, magas iskolai végzettségű városban élő ár-és 

értéktudatos fiatalok fogékonyak, akikre nem jellemző a bolt-és márkahűség. 

Második lépésben a kvalitatív kutatás eredményei alapján véglegesítettem a kérdőívem, 

választottam meg a skálázási eljárásokat. A vásárlók esetében valóban elkülönül az 

élmény- és a feladatorientált csoport, így érdemes használni e jelenséget mérő 
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attitűdállításokat. A pénzvisszatérítéseket kihagytam az elemzésből, mert a 

próbalekérdezés során kiderült, hogy a vásárlók e promóciós technika hatására nem 

vásárolnak ruhaneműt, hiszen ez csak egy garancia számukra, ami csökkenti a vásárláskori 

kockázatot. 

Az integritás feltétele teljesül, mert az interjúkat nyugodt körülmények között, sok esetben 

a válaszadók otthonában kérdeztük le, biztosítottuk őket az anonimitásról, ezért minden 

kérdésre őszintén válaszoltak, nem kerülték ki a tárgyalt témaköröket. A megértés 

érdekében ellenőriztettük az interjúalanyokkal, hogy jól értelmeztük-e az elhangzottakat, 

helyesen jegyeztük le történeteiket. A kutatás eredménye általánosíthatónak mondható, 

ugyanis az interjúk kapcsán a felsőruházati árucikkekkel kapcsolatos vásárlási szokásokat 

és az SP eszközökkel szembeni attitűdök részletesen tárgyalásra kerültek. Némely 

válaszadóval hosszú (1 órás) beszélgetésbe bonyolódtam és adott esetben eltértem a 

mélyinterjú-vezérfonaltól, más a témához kapcsolódó kérdéseket is feltettem.  

A kutatás egyik korlátja a mélyinterjúk száma, hiszen az egyes életkori kategóriáktól 

függően több személy megkérdezése is indokolttá vált volna, bár a szakirodalomban 

elfogadottnak minősül a 18 interjú. A vizsgálat megbízhatóságát csökkenti, hogy a 

válaszadók alapvetően két területi egységről, mégpedig Győr-Moson-Sopron és Veszprém 

megyéből kerültek ki. A kvalitatív vizsgálat megbízhatóságát támasztja alá az egységes 

interjú vezérfonal használata és az eltérő nemű, életkorú, foglalkozású, társadalmi státuszú 

egyének megkérdezése. 

A kereskedők esetében a kvalitatív kutatást nem tartottam indokoltnak, hiszen Józsa 

korábbi kutatásának a megismétlésére került sor, annyi módosítással, hogy a hangsúly nem 

az integrált marketingkommunikáción volt, hanem az eladásösztönzésen. 

6.2. A mérési és skálázási eljárások specifikálása 

6.2.1. A kiskereskedők ösztönzési stratégiáját vizsgáló kutatás módszertana 

A kérdőív összeállításánál törekedtem zárt és főképp skála típusú kérdések használatára. A 

nem összehasonlító skálázási technikák közül a diszkrét értékelő skálán belül az ötfokozatú 

Likert skálát alkalmaztam, de emellett szerepeltettem nominális skálákat is.  

A kérdőív négy részből áll: az első a külső környezet (gazdasági környezet) megváltozását 

tárgyalta, a második a kiskereskedelmi stratégiát, azon belül is nagy hangsúlyt helyezve a 

marketingkommunikációra, a harmadik az értékesítésösztönzési stratégiára/taktikára 
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vonatkozott, végezetül az üzletek statisztikai profiljához kapcsolódó kérdések voltak 

megtalálhatók (3. melléklet). 

Először a gazdasági válság hatására kérdeztem rá, vagyis milyen változásokat észlelnek a 

kiskereskedők forgalmukban, a vevőkör méretében, a vevők árérzékenységében, illetve a 

versenytársak aktivitásában. 

Ezt követően kitértem a kiskereskedelmi stratégiára a 7P50 alapján. Ehhez felhasználom 

Manolis és társai (1994) által kifejlesztett, a kiskereskedelmi üzlet imázsának mérésére 

alkalmas skálákat51. Rákérdezek a termékválaszték szélességére, mélységére, az 

értékesített termékek minőségére, a márkákra, az árra, az üzlet kialakítására, a kiszolgálás 

minőségére, illetve az egyéni vevői kívánságok teljesítésére, valamint a működés 

sikerességének megítélésére, és az üzlettel kapcsolatos jövőbeli tervekre. A 

marketingkommunikáció esetében az egyes mix elemek fontosságára, és a költségvetés 

felosztására kérdezek rá, ahogy azt korábbi kutatásokban is tették (Józsa – Fam – Keller 

2008).  

A kérdőív harmadik részében foglalkoztam a kiskereskedők értékesítésösztönzési 

stratégiájával, mégpedig a következő kérdésekkel:  

 milyen promóciós megoldásokkal próbálják a vállalatok befolyásolni vevőik döntését; 

 milyen mértékű/értékű kedvezményt, ajándékot kínálnak a vásárlóknak; 

 mennyi ideig alkalmazzák az egyes promóciós megoldásokat,  

 milyen módon juttatják a fogyasztók tudtára az akciókat;  

 milyen céllal nyúlnak az ösztönzési technikákhoz;  

 rövid- vagy hosszú távú célok motiválják őket;  

 saját maguk dolgozzák ki programjukat vagy külső tanácsadó cégek segítségét veszik 

igénybe;  

 hogyan állapítják meg a költségkeret nagyságát; 

 mennyire költséghatékony az SP programjuk; 

 mennyire domináns a pénzügyi kedvezmények közül a leértékelés alkalmazása; 

 általában milyen mértékű leértékeléssel élnek a kiskereskedők. 

                                                 
50 Termék (product), ár (price), elosztás (place), piacbefolyásolás (promotion), tárgyi környezet (physical 
evidence), emberi tényező (people), folyamat (process). 
51 A skála termékválaszték, az üzlet hírneve, az eladók kedvessége, a kiszolgálás színvonala és az árak 
alapján méri a bolt imázsát (RSI – Retail Store Image). 
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Végezetül a vállalkozás adataira - alapításának évére, teljes és részmunkaidőben 

foglalkoztatottainak számára, működésének helyére (megye, település) - kérdeztem rá, 

illetve vizsgáltam, hogy a boltvezető irányít-e más üzletet is. 

A kérdőívet 12 kiskereskedő körében teszteltettem személyesen lekérdezett interjúk 

segítségével, a hibák feltárása érdekében. A pilot study során kiderült, hogy félreérthető 

vagy nehezen értelmezhető kérdések nem szerepelnek a kérdőívben, viszont néhány 

apróbb simítás szükséges, így pl. a III./3-as kérdésben az eredeti intervallum skála helyett 

célszerű inkább nominális skálát használni. 

6.2.2. A vásárlók akciókkal szembeni attitűdjét vizsgáló kutatás módszertana 

A kérdőívben a nem összehasonlító skálázási technikák közül a diszkrét értékelő skálán 

belül a négyfokozatú Likert skálát használtam. A skála kategóriáinak száma minden 

esetben négy (páros), vagyis kiegyensúlyozott – a kedvező és kedvezőtlen szempontok 

megegyeznek, kényszerítő értékelő skála, mert a válaszadóknak mindenképpen ki kellett 

fejezniük a véleményüket, és nincs lehetőségük a semleges állásfoglalásra (Malhotra 

2005). A kérdőív összeállításánál törekedtem nemzetközileg kifejlesztett és validált skálák 

alkalmazására. 

A kérdőív négy részből állt: az első a ruhavásárlási szokásokat, a második az 

értékesítésösztönzési technikákkal kapcsolatos attitűdöt, a harmadik pedig az egyének 

pszichográfiai tényezőt vizsgálta, végül pedig a demográfiai kérdések szerepeltek (4. 

melléklet). 

Először általánosan a ruhavásárlási szokásokra kérdeztem rá, vagyis mennyire jellemző az 

emberekre, hogy rendszerint ugyanabban az üzletben vásárolnak felsőruházati árucikket, és 

ha igaz rájuk a bolthűség, akkor milyen típusú üzletbe mennek. Az egyes 

válaszlehetőségek megadásánál figyelembe vettem a GfK Piackutató Intézet felmérésének 

eredményeit (21. ábra). Az általános ruházati bolt helyett a kisbolt, butik kategóriát adtam 

meg, és a bevásárlóközpontokat, plázákat is jelöltem, hiszen a fiatalok előszeretettel 

mennek ezen élményt kínáló komplexumokba. A bolthűség okának feltárásához Manolis 

és társai (1994) által javasolt az üzlet imázsát meghatározó szempontokat vettem 

figyelembe, vagyis a termékválasztékot, az üzlet hírnevét, az eladószemélyzet kedvességét, 

a kiszolgálás színvonalát és a vonzó árakat. 
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21. ÁBRA: AZ EGYES CSATORNÁK RÉSZESEDÉSE A RUHÁZATI PIAC MENNYISÉGI 
FORGALMÁBÓL 2008-BAN 

 
Forrás: Ruházati piac (2009), GfK Hungária Piackutató Intézet52 

 

Mivel kutatásom szempontjából fontos a vásárlók involváltságának, érintettségének 

ismerete, ezért vizsgáltam, hogy az egyének milyen jelentőséget tulajdonítanak a 

ruhavásárlásnak. Ehhez Mittal (1995) által kifejlesztett FCB53 skálát vettem alapul, de az 

eredeti szemantikus differenciálskála helyett a négyfokozatú Likert skálát használtam. 

Nemcsak az SP technikáknak, hanem a vásárlásnak is különböző hasznossági értéket 

tulajdonítanak az egyének, így a feladat- és az élményorientált vevők csoportját Babin és 

társai (1994) által javasolt, valamint Griffin et al. (2000) által Oroszországban tesztelt és 

érvényesített hedonista és hasznossági szempontok alapján kívánom azonosítani. 

A kérdőív második része foglalkozott az egyes értékesítésösztönzési technikák iránti 

preferenciával, a vevők által legkedveltebb SP megoldáshoz társított hedonista és 

hasznossági előny megítélésével, valamint a vevők promóciós fogékonyságával. Először a 

különböző SP módszerek – vevői verseny, nyereményjáték, kupon, árengedmény, akció, 

szezonális kiárusítás, egyet fizet, kettőt kap akció, hűségprogram, ajándék – kedveltségére 

kérdeztem rá, majd az egyetlen, a válaszadók által leginkább előnyben részesített 

megoldásra. Vizsgálom, hogy az egyének milyen hasznossági – pénzmegtakarítás, magas 

minőségű áruhoz való hozzáférés, keresésre fordított idő –, illetve hedonista előnyt – 

büszkeség, új márka kipróbálásának lehetősége, szórakozás – tulajdonítanak az ő általuk 
                                                 
52 http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/press_20090326_h.pdf  
53 Foote Cone & Belding féle érintettség, ami szemantikus differenciálskála segítségével vizsgálja, hogy az 
egyének mennyire tartják fontos döntésnek a vásárlást, illetve mennyire hozzák meg könnyen a döntésüket.  
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ruhavásárlás alkalmával legjobban preferált technikának, Chandon és társai (2000) által 

használt skálák alapján. A promóciós fogékonyságot az egy évben SP hatására vásárolt 

ruházati cikk összes vásárolt ruhamennyiséghez viszonyított aránya alapján állapítom meg. 

A konkrét technikákra való fogékonyságot grafikus értékelő skála segítségével mérem, 

hogy az egyes technikákat milyen gyakran veszik igénybe ruhavásárlás alkalmával (a skála 

két végpontja kevésszer – sokszor). Majd a leértékelésekről alkotott véleményekre, 

nevezetesen a szezonális kiárusításokra való fogékonyságra kérdezek rá Lichtenstein, 

Ridgway és Netemeyer (1993) által javasolt és Moore és McGowan (2001) által 

Lengyelországban is tesztelt skálák alapján. A leértékelésekre való fogékonyság a vevők 

meggyőződését jelenti, hogy az árengedmény jó okot szolgáltat a ruhavásárlásra, hiszen 

pénzt takaríthatnak meg. A fogékony emberekre jellemző, hogy leértékeléskor vásárolnak. 

Majd a vevők piaci információira kérdezek rá, hogy mennyire vannak tisztában az 

árengedményekkel, akciókkal és megosztják-e ezen információt másokkal (Feick és Price 

1987).  

A kérdőív harmadik része irányult a vásárlók pszichogárfiai jellemvonásainak felmérésére. 

Mivel a felsőruházati árucikk divattermék, ezért vizsgálom, hogy mennyire jellemző az 

egyénekre a divatkövetés (Tigert és társai 1976). Ezen kívül a minőség-, az ár-, az ár-

értéktudatosság, az impulzivitás, a túlkínálat következtében kialakult zavartságérzet, a 

márkahűség, valamint a presztízsérzékenység szempontjából kívánom elemezni a 

válaszadókat (Sproles és Kendall 1986, Sproles és Sproles 1990, Lichtenstein, Ridgway és 

Netemeyer 1993, Harp et al 2000). A kérdőívben felhasznált skálákat feltáró kutatás 

keretében több ízben is tesztelték, így például Törökországban (Kavas és Yeşilada 2007) és 

Koreában is (Otnes és McGrath 2000). A kérdőívben szereplő többtételes skálák 

használatakor csökkentettem az eredeti változók számát, mert az első pilot study során a 

válaszadók sok attitűdállítás esetében jelezték, hogy ugyanazt a tartalmat jelenti számukra 

(13. táblázat). Így a kérdőív terjedelmét is lehetett csökkenteni. A kérdőívben szereplő, az 

egyén pszichográfiai jellemzőit mérő skálákat az 5. melléklet tartalmazza. 
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13. táblázat: A kérdőívben szereplő többtételes skálák 

SZERZŐK SKÁLÁK 
EREDETI 

VÁLTOZÓK 
SZÁMA 

KUTATÁSBA 
VONT 

VÁLTOZÓK 
SZÁMA 

KÉRDŐÍV 
SORSZÁMA 

Mittal (1995) Vásárláskori érintettség 
(módosított FCB skála) 3 2 I./4. kérdés a, b 

Hedonista vásárlási 
értékek 11 5 I/4. kérdés c, d, e, 

f, g Babin et al. (1994) 
Hasznossági vásárlási 
értékek 4 3 I./4. kérdés h, i, j 

SP-ből fakadó hasznossági 
előny 9 3 II/2. kérdés a, b, cChandon et al. 

(2000) SP-ből fakadó hedonista 
előny 9 3 II/2. kérdés d, e, f 

Lichtenstein et al. 
(1993) 

Kiárusításokra való 
fogékonyság 5 3 II/5. kérdés a, b, c

Feick és Price 
(1987) Piaci informáltság 6 2 II/5. kérdés d, e 

Tigert et al. (1976) 
Divat-érintettség index 
(FIF: Fashion 
Involvement Index) 

6 3 III./1. kérdés 

Minőségtudatosság 7 4 III./2. kérdés 
Ártudatosság  3 2 III./3. kérdés 
Ár-értéktudatosság 6 2 III./4. kérdés 
Impulzivitás 5 4 III./5. kérdés 
Túlkínálat következtében 
kialakult zavartságérzet 4 2 III./6. kérdés 

Sproles és Kendall 
(1986) 
Sproles és Sproles 
(1990) 
 

Márkahűség, bolthűség 4 3 III./7. kérdés 
I./1. kérdés 

Lichtenstein et al. 
(1993) Presztízsérzékenység 8 3 III./8. kérdés 

Forrás: Tárkányi (2008) A referenciacsoportok szerepe a fogyasztói magatartásban alapján saját szerkesztés 

 

Végezetül a demográfiai kérdések szerepeltek a válaszadó nemére, életkorára, lakhelyére, a 

ruhavásárlás helyszínére (megye), a háztartás méretére, legmagasabb iskolai végzettségére, 

valamint anyagi helyzetének megítélésére vonatkozóan. 

A kérdőív első verzióját 10 személy körében kérdeztem le személyesen, egyrészt mértem a 

megválaszolás időigényét, másrészt a kérdések érthetőségét és logikai sorrendjét. Minden 

egyes válaszadót arra kértem, hogy mondja el véleményét a kérdőívről, melyek a nehezen 

megválaszolható kérdések és az egyes attitűdállítások esetében mi az, amit ugyanolyannak 

ítélnek meg, ezért elhagyható. Majd a végleges formába öltés előtt 30 főiskolai hallgatóval 

és 100 ismerősömmel teszteltettem a kérdőívet. Az utóbbi csoportnak egy online elkészített 

verziót küldtem körbe. A pilot study eredményei alapján a szükséges változtatásokat 

megtettem és így jutottam a kérdőív végleges változatához. 
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6.3. Mintavételi módszer és a mintanagyság meghatározása  

A mintavételi eljárás során Malhotra (2005) által javasolt lépéseket követtem. Először a 

sokaságot, illetve a mintavételi keretet határoztam meg, majd a mintavételi technikát, aztán 

a mintanagyságot, végül kiviteleztem a mintavételt.  

A sokaság és mintavételi keret 

A kiskereskedők esetében a sokaság a Nyugat Magyarországon és Budapesten működő, 10 

főnél kevesebb főt foglalkoztató független kiskereskedelmi egységek, melyek felsőruházati 

árucikkek értékesítésére specializáltak, legyen az női-, férfi-, gyerekruha vagy ezek 

kombinációja. A KSH adatai szerint 2008. december 31-én 21 419 ruházati szaküzlet 

működött Magyarországon. Üzletforma vagy alkalmazotti létszám alapján nincs elérhető 

információ a ruházati üzletek számát tekintve. Regionális megoszlás alapján elmondható, 

hogy az összes textil-, ruházati és lábbeli üzlet 21%-a Közép-Magyarországon, 14%-a 

Közép-Dunántúlon és 19%-a Nyugat-Dunántúlon összpontosul. Budapesten 1 295, Közép-

Dunántúlon 3 752, Nyugat-Dunántúlon pedig 5 093 ilyen típusú bolt működött.  

A vevői megkérdezés esetében a sokaság a 17 évnél idősebb lakosság, aki felsőruházati 

árucikket szokott vásárolni, figyelmen kívül hagyva azokat az egyéneket, akik inkább úgy 

varratnak maguknak ruhaneműt. Az ország lakosságának 49%-a él Észak-nyugat 

Magyarországon, 17%-a pedig Budapesten, ami összesen 3 805 077 fő (Budapest 

1 702 297 fő, Közép-Dunántúl 1 104 804 fő, Nyugat-Dunántúl 997 939 fő), viszont a 0-14 

év közöttiek és a 60 év felettiek nem tartoznak bele a mintavételi keretbe. A célsokaság így 

2 413 732 fő (1 065 637 Budapest, 710 412 Közép-Dunántúl, 637 683 Nyugat-Dunántúl).  

A mintavételi technika 

A kereskedői és a vevői megkérdezések esetén is a visszatevés nélküli mintavételt 

választottam, vagyis egy elem csak egyszer kerülhetett a mintába. A kereskedők esetében a 

kvótás mintavétel mellett döntöttem, a kontrolljellemzők pedig a földrajzi területi egységek 

voltak. A Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

jellege miatt a Nyugat-dunántúli régióra koncentráltam, így a kvótákat az alábbiak szerint 

állapítottam meg: 50% Nyugat-dunántúli régió, 20% Közép-dunántúli régió, 30% 

Budapest.  

A vásárlóknál a hólabdás technikát alkalmaztam, először az egyéneket véletlenszerűen 

választottam ki, majd a már elért személyeket kértem meg, hogy adjanak meg újabb 
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potenciális válaszadókat. Emellett itt is éltem a kvótás mintavétel lehetőségével. Főként a 

nőkre és a fiatal, valamint a középkorú korosztályra koncentráltam, hiszen a kvalitatív 

kutatás és a szakirodalom is megerősített, hogy a felsőruházati árucikkeket leginkább ők 

vásárolják (Goldsmith és társai 1999, KSH adatok – 22. ábra). Otnes és McGrath (2000) 

kutatása igazolta, hogy a férfiak egy része a nőkhöz hasonló módon szeret vásárolni, 

viszont többségük halogatja az időpontot, vagy gyorsan végez a vásárlással. A kvótákat az 

alábbiak szerint állapítottam meg: 60% nő, 40% férfi, emellett 10% 19 év alatti, 30% 20-

29, 30% 30-39, 20% 40-49, 10% 50 év feletti.  

22. ÁBRA: RUHAVÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK ÉS KIADÁSOK 

Forrás: Törőcsik (2006) Fogyasztói magatartás trendek, p. 324. és Társadalmi helyzetkép (2005), KSH54 

 

A mintanagyság 

A kereskedők mintanagyság meghatározásánál Józsa és Fam korábbi kutatásából indultam 

ki. A szakemberek a cipő- és ruhakereskedők integrált marketingkommunikációs 

stratégiáját elemző vizsgálatuk során 328 magyar és 287 új-zélandi menedzsert kérdeztek 

meg, az előbbieket személyesen, az utóbbiakat postai úton. A hazai kutatás Magyarország 

10 nagyvárosában került lebonyolításra és az egész országra kiterjedt, a válaszadás 56%-os 

volt. Mivel én egy kisebb területi egységet kívántam vizsgálni, ezért a mintát 200 üzletre 

terveztem, ami összesen 358 üzlet felkeresését jelentette.  

Anyagi helyzet alapján nagyon nagy eltérések adódnak a háztartások költekezéseit 

tekintve, csaknem négyszeres volt a különbség a felső (72 213 Ft) és az alsó jövedelmi 

tizedbe (18 215 Ft) tartozó háztartások kiadásai között. 

                                                 
54 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/tarshelykep2005.pdf 
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23. ÁBRA: EGY FŐRE JUTÓ RUHÁZATI KIADÁSOK 2007-BEN FOLYÓ ÁRON 

 
Forrás: Dél-dunántúli Statisztikai Tükör (2009), KSH55  

 

A vevői mintanagyságot Veres és társai (2006) által javasol formula felhasználásával 

számítottam ki. 

 

A háztartások egy évben átlagosan 30 726 Ft-ot költenek ruházkodásra. A vizsgált 

régiónkénti költéseket alapul véve, és összehasonlítva az átlagos kiadásokkal 

kiszámolható, hogy a szórás 1 683 Ft (23. ábra). Ha a megbízhatósági szint 95%-os, akkor 

normális eloszlást feltételezve a minimálisan szükséges mintanagyság az alábbi formulával 

számítható ki: 

n = 
2

max
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ

⋅ sz p , ahol 

zp  a megbízhatóságtól függő érték, amelyet a választott konfidencia % függvényében 

táblázatból vehetünk; 

∆max  az átlagbecslés megengedett eltérése a tényleges átlagtól; 

s  a válaszok szórásának becsült értéke. 

zp (0,95) = 1,64; ∆max= 140 Ft a megengedhető hibasáv félszélessége, akkor 

n = 
2

140
168364,1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅ = 388,7. 

 

Így a szükséges mintának 389 ~ 390 főnek kell lenni. (Veres et al. 2006, p. 192-193.) 
                                                 
55 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/regiok/deldun/deldun0901.pdf 
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A mintavétel kivitelezése 

A kereskedőknél a nem véletlen mintavételi technikák közül a kvótásat választottam. A 

200 üzletből 100-at a Nyugat-dunántúli régióban, 40-et Közép-Dunántúlon, 60-at pedig 

Budapesten kellett megkérdeznem.  

A vásárlóknál a hólabdás és a kvótás technikát ötvöztem. A 390 főből 234 nőt és 156 férfit, 

valamint 39 fő 19 év alattit, 117 fő 20-29 és 30-39 és 78 fő 40-49 év közöttit, valamint 39 

fő 50 év felettit kellett elérnem. 

6.4. Terepmunka és az adatgyűjtés módja 

A primer kutatás lebonyolításának módszeréül a véleménykutatást és azon belül is a 

személyes megkérdezést választottam, hiszen ezzel a módszerrel lehet a legnagyobb 

mintaelemszámot produkálni. A lekérdezés 2009. április és május hónapokban zajlott 

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyében, 

valamint Budapesten mindkét esetben. A vásárlók megkérdezése június hónapban 

kiegészült a Budapesten élők megkérdezésével. 

A kiskereskedői megkérdezés során a terepmunkát a Széchenyi István Egyetem 

kereskedelem és marketing szakos hallgatóinak segítségével folytattam le, akik vagy 

személyesen kérdezték le a kérdőívet, de bizonyos esetekben a „drop off – pick up” 

technikát alkalmazták56 (Steele et al. 2001), otthagyva a boltban a kérdőívet, az 

üzletvezetőkre bízva a kitöltést, majd két-három nap múlva mentek érte. Összesen 358 

kiskereskedelmi egységet kerestek fel a vizsgált területi egységen a válaszadók, ami végül 

231 sikeres megkérdezést eredményezett. Általános tapasztalat, hogy nagyon 

bizalmatlanok a boltvezetők a megkérdezésekkel kapcsolatban, sokan nem hitték el, hogy 

valóban egyetemi kutatásról van szó, és nagy a félelem a multinacionális cégekkel 

szemben, amelyek a divatvilágban is egyre intenzívebben terjeszkednek. Az elemzésből 15 

kérdőívet ki kellett hagyni, mert azok hiányosan lettek kitöltve, vagy a kérdezőbiztosok 

nem független kiskereskedőt kérdeztek meg.  

A vevők esetében az önkitöltős kérdőív használatát választottam, a lekérdezés pedig 

papíralapú kérdőívek terjesztésével történt. A minta elérésében segítségemre voltak a 

demonstrátortok, akik a válaszadókhoz eljuttatták a kérdőívet és részletesen ismertették a 

kutatás célját, valamint elmagyarázták a kitöltés menetét. A hólabdás technika 

                                                 
56 A hallgatók sok esetben az alkalmazottakkal találkoztak, akik továbbították a kérdőívet az üzletvezetők 
felé, illetve az időhiány miatt is indokolttá vált a drop off – pick-up technika.  
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következtében az eredetileg tervezett 390 fő helyett 438 főt sikerült elérnem, viszont voltak 

értékelhetetlen kérdőívek, mert az idősebb korosztályból többen feladták a kitöltést 

mondván, hogy ők nem jó válaszalanyok. A kvantitatív megkérdezés körülményeit foglalja 

össze a 14. táblázat, mind a kereskedőkre mind a vásárlókra vonatkozóan. 

14. táblázat: A kérdőíves felmérések módszertani jellemzőinek összefoglalása 
SZEMPONTOK KISKERESKEDŐI KUTATÁS VÁSÁRLÁSI KUTATÁS 

Anyaggyűjtés módszere  100%-ban személyes kérdőíves 
megkérdezés 

100%-ban önkitöltős kérdőíves 
megkérdezés 

Kérdezőbiztosok 
alkalmazása  

65%-ban kérdezőbiztosok általi, 
35% saját megkérdezések 

Nem alkalmaztam kérdezőbiztost, 
viszont a kérdőívek eljuttatásához 

igen. 

Kutatás területe  
Nyugat-dunántúli régió 
Közép-dunántúli régió 

Budapest 

Nyugat-dunántúli régió 
Közép-dunántúli régió 

Budapest 

A kutatás célja  
A független ruhaboltok ösztönzési 

stratégiájának és taktikájának 
felmérése 

A promóciós felsőruházati 
árucikkekre vonatkozó vásárlási 

szokások felmérése 

A kutatások időpontjai  2009. április és május 
2009. április és május 

Budapesti megkérdezés: 2009. 
június 

Megkérdezettek köre  
Független ruhaboltok, ahol az 
alkalmazotti létszám 10-nél 

kevesebb. 

A 17 évnél idősebb lakosság, aki 
vásárol felsőruházati árucikket. 

Kiválasztás módja  nem véletlen, kvótás mintavétel részben irányított a hólabdás 
mintavétel miatt 

A kérdések száma  32 darab 24 darab 
Értékelhető kérdőívek 
száma  216 darab 419 darab 

Értékelhetetlen kérdőívek 
száma  15 darab 19 darab 

A kiértékelés eszköze  SPSS szoftver SPSS szoftver 
Átlagos megkérdezési 
időtartam  15 perc 15 perc 

Kitöltési hajlandóság  58,9%-os 65,46%-os 
A kérdések érthetősége  Egyik kutatásnál sem volt ezzel probléma. 

Forrás: Szakál, Z. (2008) A tokaji borvidék borkülönlegességeinek marketing szempontú elemzése alapján 
saját szerkesztés 

 

Az adatelemzést az SPSS 14.0 statisztikai szoftverrel végeztem el és a hipotézisek 

tesztelését egyváltozós statisztikán (gyakorisági eloszlás) túl a többváltozós statisztikai 

módszerekkel, úgymint a klaszter- és a faktorelemzéssel. A reliabilitás vizsgálathoz a 

Cronbach alfa eljárást alkalmaztam. A demográfiai, valamint a vevők esetében a 

pszichográfiai változókkal való összefüggés feltárása érdekében a kereszttábla-, variancia- 

és regresszióelemzést használtam. A többváltozós elemzéseknél figyelembe vettem a 

feltételek rendelkezésre állását, vagyis a változók releváns voltát, a homoszkedaszticitását 

és normalitását. Ezen túl faktorelemzésnél a változók közötti multikollinearitást és a minta 
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homogenitását, klaszterelemzésnél a kiugró értékek kizárását, kereszttáblás elemzésnél a 

cellagyakoriságot (az elvárt érték nagyobb legyen 5-nél a cellák legalább 80 százalékában), 

varianciaelemzésnél pedig normalitást, és a variancia homogenitását, vagyis a Levene-teszt 

eredményét. Többváltozós lineáris regressziónál a függő és a független változó linearitását, 

a reziduumok normális eloszlását és homoszkedaszticitását (Chatterjee and Hadi 2006). A 

szignifikancia szintet minden eljárásnál egységesen 0,05-nek vettem.  
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7. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

Ebben a fejezetben mutatom be az előzetes feltételezéseimnek a tesztelését először a 

kereskedőkre, majd a vevőkre vonatkozóan. A fejezet lezárásaként ismertetem két 

fókuszcsoportos vizsgálat tapasztalatát, melyet a vásárlók körében lefolytatott kvantitatív 

kutatás megbízhatóságának érdekében végeztem el. 

7.1. A kereskedői minta bemutatása  

A független ruhakereskedők esetében 216 sikeres megkérdezés készült el. A 

kérdezőbiztosok 30 esetben nem jegyezték fel, hogy milyen típusú boltban készítették a 

felmérést. Az összes vizsgált bolt 55,1%-a női-, 3,7%-a férfi-, 0,5%-a gyerek-, 18,1%-a 

női- és férfi-, 1,9%-a női- és gyerek-, 6,9%-a pedig női-, férfi- és gyermekruhák eladására 

szakosodott. Az üzletek statisztikai profilja az alábbiak szerint alakul: 

 A vállalkozás alapításának éve alapján: 6% a rendszerváltást megelőzően, 48,1%-a 

1990 és 2000 között, 45,9%-a pedig 2001 után alakult. 

 A teljes munkaidős alkalmazottak száma alapján: az üzletek 24,1%-a egy, 30,6%-a 

kettő, 18,1%-a három, 9,4%-a négy, 7,4%-a öt, 7,5%-a hat főállású dolgozót alkalmaz. 

 A részmunkaidőben dolgozók száma alapján: a vállalkozások 50,9%-a nem 

foglalkoztat részmunkaidős munkatársat, 24,1%-a egy, 20,8%-a kettő, 3,2%-a pedig 

három főt alkalmaz nem teljes munkaidőben. 

Józsa et al. (2008) az alábbi formulát javasolja egy üzlet átlagos dolgozói létszámának 

meghatározásához:  

(teljes munkaidőben dolgozók száma + 0,4 · részmunkaidőben dolgozók száma) / üzletek 

száma 

 A foglalkoztatottak átlagos száma 2 fő. 18 olyan üzlet van, ahol maga a boltvezető 

dolgozik és csak egyetlen boltot irányít, 13 helyen pedig az üzletvezető maga mellett 

még egy személyt foglalkoztat, de csak részmunkaidőben.  

 A vállalkozás működésének helye alapján: az üzletek 32,9%-a a fővárosban, 41,2%-a 

megyeszékhelyen, 25%-a városban, 0,9%-a községben, faluban található.  

 Az üzlet regionális elhelyezkedése alapján: 46,9%-a Nyugat-Dunántúlon, 20,2%-a 

Közép-Dunántúlon, 32,9%-a Budapesten működik. 
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 Az irányított kiskereskedelmi egységek száma alapján: a megkérdezett boltvezetők 

63%-a egy üzletet, 26,4%-a kettőt, 6%-a hármat, 3,3%-a négyet tartanak az irányításuk 

alatt. A vizsgált üzletek 63%-a tekinthető önálló boltnak és 35,7%-a láncnak.  

7.2. A kiskereskedőkre vonatkozó hipotézisek tesztelése  

A hipotézisek tesztelését a primer felmérés alapján végeztem el, egy- és többváltozós 

statisztikai elemzések segítségével.  

7.2.1. A külső környezet megváltozásával kapcsolatos hipotézis 

Az első hipotézis a gazdasági válságra vonatkozott, a független ruhaboltokat hogyan érinti 

a recesszió, a vásárlók elszegényedése és hogyan reagálnak erre piacbefolyásolási 

kiadásukkal. 

A gazdasági teljesítmény visszaesése alapvetően rányomta a bélyegét a kiskereskedelmi 

forgalomra minden egyes kategóriában. Így a textil-, ruházati és lábbeli üzletek forgalma is 

jelentősen visszaesett, főként 2009 júniusától maradt el a bevétel az előző év azonos 

időszakához képest (24. ábra). A kvantitatív vizsgálat tavasszal folyt, amikor még kevésbé 

érezhették a recesszió hatását a boltvezetők. A személyes megkérdezés kapcsán fény derült 

arra, hogy a független ruhaboltok tulajdonosainak/bérlőinek egy része nem a vevők 

elszegényedésétől tart, hanem a multinacionális lánc típusú üzletek térhódításától, melyek 

elszívják vevőkört. 

24. ÁBRA: A KISKERESKEDELMI FORGALOM ALAKULÁSA A RUHÁZATI SZEKTORBAN 
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H1a:  A gazdasági visszaesés arra készteti a vállalatokat, hogy marketingprogramjukban 

és piacbefolyásolási kiadásukban nagyobb hangsúlyt fektessenek az 

értékesítésösztönzésre. 

Az első hipotézis teszteléséhez figyelembe vettem az egyes piacbefolyásolási eszközök 

fontosságát. A válaszadók ötfokozatú Likert skálán értékelték, hogy mennyire tartják 

lényegesnek a különböző kommunikációs lehetőségek használatát. Józsa et al. (2008) 

korábbi kutatási eredményei részben megerősítést nyertek, hiszen a magyar ruházati cikkek 

értékesítésére szakosodott üzletek számára a személyes eladás a leglényegesebb, majd az 

eladáshelyi reklámozás. A korábbi vizsgálattal ellentétben az értékesítésösztönzési 

technikák a vásárlók motiválásának fontos eszközei. A nyomtatott sajtóban, interneten 

keresztül történő népszerűsítés közepesen fontos, mint ahogy a direkt marketing 

eszközrendszere is. A szponzorálás és a tömegmédiumok közül a TV, valamint a rádió 

használata egyáltalán nem meghatározó a kiskereskedők számára. A szórás mindegyik 

marketingkommunikációs mixelem esetében nagyon alacsony, vagyis a vélemények 

megegyeztek (15. táblázat).  

15. táblázat: Az egyes piacbefolyásolási eszközök fontosságának megítélése 
RANGSOR PIACBEFOLYÁSOLÁSI ESZKÖZ ÁTLAG SZÓRÁS
1. Személyes eladás 4,01 0,06
2. Bolton belüli reklámozás 3,91 0,07
3. Vásárlásösztönzés 3,58 0,08
4. Reklámozás nyomtatott sajtóban 2,94 0,08
5. Reklámozás interneten 2,94 0,09
6. Direkt marketing 2,76 0,08
7. Szponzorálás 2,21 0,08
8. Reklámozás helyi TV-ben 2,14 0,07
9. Reklámozás helyi rádióban 2,03 0,07

Forrás: Saját kutatás, n = 216 üzlet 

Megnéztem, hogy a költési tendenciák mennyire csengenek egybe a piacbefolyásolási 

eszközök fontosságának megítélésével, vagyis igaz-e, ha valami nem lényeges, akkor arra 

a menedzserek kevesebbet költenek. A kiskereskedelmi üzletek vezetőinek fel kellett 

osztani a teljes kommunikációs költségvetésüket (100%) a kilenc piacbefolyásolási 

módszer között úgy, hogyha valamit nem alkalmaztak, akkor arra 0%-ot kellett írniuk. A 

személyes lekérdezés következtében a kérdés megválaszolása nem okozott gondot, illetve 

a rosszul kitöltött adatokat nem vettük figyelembe, így összesen 202 üzletvezető adott 

értékelhető választ. A sorrend a kiadások esetében is hasonlóan alakul, mint az előbb, 

kékkel jeleztem, hogy hol cserélődött fel a rangsor. A válaszadók kissé fontosabbnak 
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tartották az internetes reklámozást, mint a direkt marketinget, mégis többet költenek rá. 

Ugyanez mondható el TV-s hirdetésekről és a szponzorálásról. Összességében 

megállapítható, hogy a kiskereskedők leginkább az eladószemélyzetre, illetve azok 

képzésre költenek a legtöbbet, majd a bolti reklámokra – kirakat, plakát, táblák – és végül a 

vásárlók közvetlen befolyásolására. A többi kommunikációs forma – reklámozás, direkt 

marketing, szponzorálás – marginális szerephez jut (16. táblázat). 

16. táblázat: Az egyes piacbefolyásolási eszközök szerepe a költségvetésben 
RANGSOR PIACBEFOLYÁSOLÁSI ESZKÖZ ÁTLAG SZÓRÁS
1. Személyes eladás 43,22% 1,38%
2. Bolton belüli reklámozás 17,55% 0,86%
3. Vásárlásösztönzés 15,15% 0,74%
4. Reklámozás nyomtatott sajtóban 7,77% 0,59%
5. Direkt marketing 6,31% 0,58%
6. Reklámozás interneten 4,38% 0,48%
7. Reklámozás helyi TV-ben 2,60% 0,41%
8. Szponzorálás  2,12% 0,29%
9. Reklámozás helyi rádióban 1,53% 0,28%

Forrás: Saját kutatás, n = 202 üzlet 

A Pearson-féle korrelációs együttható segítségével elemeztem, hogy milyen szoros lineáris 

kapcsolat áll fenn a piacbefolyásolási eszközök fontosságának megítélése és a költések 

nagysága között. Ehhez először Boxplot segítségével ellenőriztem a kiugró adatokat, a 

pontfelhő diagram elkészítésével ábrázoltam a változók közötti vizuális kapcsolatot, majd 

lefuttattam a korrelációszámítást. A korreláció legalább egy százalékos szignifikanciaszint 

mellett minden esetben elfogadható (Sajtos – Mitev 2007, p. 211.). Gyenge pozitív 

kapcsolat van az eladáshelyi reklámozás fontossága és a kiadás nagysága között, a 

Pearson-féle korrelációs együttható értéke 0,168. Az összes többi piacbefolyásolási 

módszer lényegességének megítélése és a költés között pedig erős pozitív kapcsolat, 

legerősebb a TV-nél (r = 0,64), a vásárlásösztönző technikáknál pedig 0,434. 

A kérdőívben külön kérdésként szerepelt, hogyan befolyásolja a gazdasági válság a 

marketingkommunikációs kiadások nagyságát. A boltvezetők 75,9%-a mondta, hogy 

gyakrabban él a leárazások, akciós ajánlatok alkalmazásának lehetőségével, 53,7%-a 

említette, hogy kevesebbet költ reklámozásra és csupán 38,4%-a csökkenti a személyes 

eladásra szánt összegeket, vagyis a vállalkozások többsége nem az eladószemélyzeten 

spórol (25. ábra). Összességében megállapítható, hogy a kisebb üzletek számára 

felértékelődik az SP jelentősége és többet költenek rá az elkövetkező időszakban.  
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25. ÁBRA: A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉGÉRE 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 216 üzlet 

Kereszttáblás elemzéssel vizsgáltam, hogy milyen összefüggés van a gazdasági válság 

következtében tervezett piacbefolyásolási kiadások változásának iránya és az üzletmenet 

sikerességének megítélése, a jövőbeli tervek, valamint az üzletek statisztikai profilja 

között. A megkérdezett kereskedők ötfokozatú Likert skálán értékelték, hogy mennyire 

tartják sikeresnek vállalkozásuk működését. Az egyes válaszlehetőségek átkódolásával a 

ruhaboltok két csoportja különíthető el, mégpedig a nem sikeres és a sikeres vállalkozók 

csoportja. A vizsgált üzletek 50%-a tartja magát sikertelennek, 49,1%-a pedig sikeresnek. 

A boltok statisztikai ismérvei – alapítás ideje, dolgozói létszám, a vállalkozás működési 

helye településtípus és régió alapján – nem lehet tipizálni a sikeres és a sikertelen üzletek 

csoportját. A cellagyakoriság és az elvárt érték alapján a kereszttáblás elemzés alkalmas az 

összefüggések vizsgálatára. Jelen esetben a független változó a sikeresség, a függő pedig a 

reklámköltések alakulása és mindkettő nominális skálán mért. A χ2 statisztika értelmében 

(χ2 = 10,87; df= 1; p = 0,00) szignifikáns kapcsolat van a változók között. A sikertelen 

vállalkozások 65,4%-a, a sikeresek 42,9%-a költ kevesebbet reklámozásra. A kapcsolat 

erősségét jelző Φ értéke 0,226, ami közepesnél gyengébb kapcsolatra utal; a λ értelmében 

az üzletmenet sikerességének ismerete 18,8%-kal javítja a reklámköltésre adott 

becslésünket. A sikertelen üzletek 85%-a él gyakrabban a leárazások, akciós ajánlatok 

alkalmazásának lehetőségével, míg a sikeresek 67,6%-a. A χ2 statisztika értelmében (χ2 = 

8,93; df= 1; p = 0,00) az összefüggés szignifikáns, azonban a kapcsolat gyenge (Φ = 0,205) 

és λ = 0,116, ami arra utal, hogy az üzletmenet sikerességének gyenge az előrejelző 

képessége. A sikertelen üzletek 47,7%-a csökkenti a személyes eladás költségeit, viszont a 
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sikereseknek csupán 30,5%-a. A változók közötti összefüggés 5%-os szignifikanciaszinten 

szignifikáns (χ2 = 6,57; df= 1; p = 0,00), viszont a kapcsolat gyenge (Φ = 0,176), és λ = 

0,09 értéke is alacsony. 

A kutatásba bevont boltvezetők 19%-a tervezi új üzlet nyitását, 4,6%-a pedig üzlete 

bezárását. Azok a boltvezetők, akik új üzlet nyitását tervezik csak kis arányban (27,5%-uk) 

említették, hogy kevesebbet költenek reklámozásra, mint azok, akik nem akarnak új boltot 

nyitni (60,1%). A változók közötti kapcsolat szignifikáns (χ2 = 13,91; df= 1; p = 0,00), bár 

a Cramer féle V értéke 0,256 alacsony és a λ értéke is csupán 13%. Ugyanez mondható el 

az eladásösztönző technikákról: amíg a terjeszkedni kívánó boltok fele használja 

gyakrabban a vásárlók azonnali motiválásának eszközeit, addig ez az arány jóval nagyobb 

(82,7%) azon boltok körében, melyek nem szándékoznak új üzletet nyitni. A χ2 statisztika 

értelmében (χ2 = 19,29; df= 1; p = 0,00) szignifikáns, közepesen erős (Cramer féle V = 0,3) 

kapcsolat van a változók között. Statisztikailag igazolható kapcsolat nem mutatható ki az 

üzlet bezárásának szándéka és a kommunikációs költségvetésben bekövetkezett változások 

iránya között.  

A kereszttáblás elemzés értelmében nincs összefüggés a piacbefolyásolási gyakorlat 

változtatása és az üzlet alapításának ideje (rendszerváltás előtt, rendszerváltás után a 20. 

században és a 21. században alapított), működésének földrajzi helye, regionális 

elhelyezkedése, valamint típusa (női-, férfi-, gyerekruha bolt) között.  

A felmérés alapján az első alhipotézist elfogadom:  

H1a:  A gazdasági válság arra készteti a sikeres és sikertelen vállalatokat egyaránt, hogy 

marketingprogramjukban és piacbefolyásolási kiadásukban nagyobb hangsúlyt 

fektessenek az értékesítésösztönzésre. 

Az első hipotézis második része vonatkozott a gazdasági visszaesés következményire, és a 

kommunikációs kiadások alakulásának kapcsolatára.  

H1b:  A gazdasági, pénzügyi válság következtében azok a ruhaboltok helyezik előtérbe az 

akciós ajánlatok alkalmazását, melyek forgalma visszaesett, szűkült a vevőköre és 

árérzékenyebbé vált. 

A felmérésben vizsgáltam, hogy az üzletvezetők milyen változásokat érzékeltek a 

gazdasági visszaesés következtében, nevezetesen visszaesett-e a forgalmuk, csökkent-e a 

vevőkör nagysága, nőtt-e a vevők árérzékenysége és hogyan alakult a versenyhelyzet. A 

megkérdezett vállalkozások 23,6%-ának jelentősen, 52,3%-ának kissé visszaesett a 
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forgalma, 15,7%-a nem érzi a válság hatását, 6,5%-ának kissé nőtt a forgalma, 1,9%-ának 

pedig jelentősen nőtt, vagyis a kereskedők 8,9%-a profitált a gazdasági visszaesésből. 

Ennek megfelelően a független ruhaboltok 17,6%-ának jelentősen, 40,7%-ának 

kismértékben szűkült a vevőköre, 28,7%-ának sikerült megtartani a vásárlóit. A nyertesek 

közé pedig a megkérdezettek 12,1%-a tartozik, hiszen új vevőket tudtak szerezni. A vevők 

árérzékenységének megnövekedését tapasztalták az üzletvezetők, 24,1%-uk nagyon, 

42,1%-uk mérsékelten. A menedzserek 24,5%-a nem érzett változást, míg 7,8% gondolta 

úgy, hogy minőségtudatosabbak lettek vevői. A versenytársak számában nem következett 

be változás az interjúalanyok 59,3%-a szerint. A kereskedők 31,9%-a szerint csökkent a 

piacon működő vállalkozások száma, és 8,3%-a szerint volt növekedés. Összességében 

elmondható, hogy a független ruhaboltok megérezték a válság hatását, hiszen 

többségüknek visszaesett a forgalma és szűkült a vevőköre, valamint vásárlói 

árérzékenyebbé váltak, a piaci szereplők számában viszont nem következett be változás.  

Varianciaelemzés segítségével vizsgáltam, hogy milyen összefüggés van a gazdasági 

válság hatása és a vásárlást ösztönző technikák gyakoribb alkalmazása között. A 

Kolmogorov-Smirnov és a Shapiro-Wilk próba alapján a normalitás, valamint a Levene-

teszt elvégzése alapján a szóráshomogenitás három esetben teljesül, mégpedig:  

 a vevőkör nagyságának (Levene statisztika: 0,08, df1 = 1, df2 = 210, p = 0,775), 

 és árérzékenységének (Levene statisztika: 2,84, df1 = 1, df2 = 209, p = 0,09), 

 valamint a versenyhelyzet (Levene statisztika: 1,04, df1 = 1, df2 = 211, p = 0,3) 

alakulása esetén. 

Az F statisztika értelmében szignifikáns különbség van a vevőkör nagyságának 

megváltozása és az SP technikák középpontba helyezése között. Azoknak a 

vállalkozásoknak, amelyek gyakrabban élnek a leárazásokkal, akciókkal, szűkült a 

vevőköre (2,22), míg azoknak, amelyek nem koncentrálnak az SP-re nem tapasztaltak 

változást (2,82). Az F értéke 15,607 (df1 = 1, df2 = 210, p = 0,00), a csoportok közötti 

eltérésnégyzet (MSx = 13,37), jóval nagyobb, mint a csoporton belüli (MShiba = 0,85). A 

vevőkör nagyságában bekövetkezett változás jelentős azon kereskedők között, akik 

gyakrabban élnek a promóciókkal, mint azok, akik nem. A hatás erőssége gyenge, csupán 

7%, vagyis a vevőkörben bekövetkezett változás szóródásának csupán 7%-a magyarázható 

az SP eszközök alkalmazásával.  

Az F statisztika alapján szintén szignifikáns az eltérés van a vevőkör árakhoz való 

viszonyulása és az akciós ajánlatok alkalmazása között. Azoknak a boltvezetőknek lett 
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inkább árérzékenyebb a vevőköre (2,00), amelyek a válság következtében az 

eladásösztönzésre helyezték a hangsúlyt. Az F értéke 6,997 (df1 = 1, df2 = 209, p = 0,00), 

szignifikáns, mert a csoportok közötti eltérésnégyzet (MSx = 5,69), jóval nagyobb, mint a 

csoporton belüli (MShiba = 0,81). A hatás erősségét mérő η2 értéke csupán 3%. 

Az egy szempontos varianciaelemzés alapján nincs szignifikáns eltérés a versenyhelyzet 

változása és a vásárlást ösztönző technikák alkalmazása között, hiszen a csoportátlagok 

megegyeznek a főátlaggal, vagyis azok a vállalkozások, melyek többet költenek SP-re nem 

(2,72) érzékeltek átalakulást a piaci szereplők számában, mint ahogy azok sem, akik nem 

használják gyakrabban az akciókat (2,78).  

A vizsgálat alapján a második alhipotézist elfogadom:  

H1b:  Azok a ruhaboltok élnek gyakrabban az eladásösztönző technikák alkalmazásával, 

amelyek vevőköre szűkült és árérzékenyebbé vált. 

7.2.2. A kiskereskedelmi stratégiákhoz kapcsolódó hipotézisek 

A második hipotéziscsoport teszteléséhez szükség volt a kiskereskedők csoportosítása az 

általuk követett marketingstratégia alapján. Az elemzéshez a vállalatok 

termékválasztékának szélességét és mélységét, a minőségpolitikáját, márkázási 

gyakorlatát, árpolitikáját, az üzlet kialakítását és a kiszolgálás színvonalát vettem 

figyelembe.  

H2a:  Az exkluzív üzletek jellemzően hozzáadott érték típusú (ajándék, nyereményjáték, 

hűségprogram) ösztönzési megoldásokat alkalmaznak. 

H2b:  A diszkontüzletek általában pénzügyi előnyöket nyújtó (leértékelés, kiárusítás, 

kupon, BOGOF) ösztönzési megoldásokat alkalmaznak. 

A hipotézis elemzéséhez elsőként klaszterelemzést végeztem, ami „olyan módszerek 

összessége, amelyek a megfigyelési egységeket viszonylag homogén csoportokba, 

úgynevezett klaszterekbe rendezik. Mindegyik klaszter elemei hasonlóak egymáshoz és 

különbözők más klaszterek elemeitől” (Malhotra 2005, p. 700).  

A probléma megfogalmazása 

A vizsgált üzleteket az általuk követett marketingstratégia alapján csoportosítottam. Mivel 

a termékválaszték szélessége és mélysége között erős volt a korreláció és ugyanazt a 

tartalmat jelentették, ezért ezekből egy új változót készítettem és az átlagukat használtam 

fel. Ugyanezt alkalmaztam a kiszolgálás színvonalánál és az egyéni vevői kívánságok 
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teljesítésénél. Így a klaszterelemzéshez hat darab ötfokozatú Likert skálán (egyetértési 

skálán) mért attitűdállítást használtam fel: 

 

V1: A termékválaszték szélessége 
V2: A kiszolgálás színvonala  
V3: Az értékesített ruhák minősége  
V4: Márkapolitika  
V5: Árpolitika  
V6: Az üzlet exkluzív kialakítása 

 

Kiugró adatok az adatbázisban nem szerepeltek, mert az egyes változók ötfokozatú 

metrikus skálán mértek, illetve a változók standardizálására sincs szükség. 

Távolságmérték és a klasztermódszer kiválasztása 

A kereskedők csoportosításához a hierarchikus klaszterelemzést és azon belül is a Ward-

féle módszert választottam, a távolságmérés pedig négyzetes euklideszi távolság. A 

vonaldiagram alapján két kisebb könyököt lehetett azonosítani, a 212. (3 klaszter) és a 213. 

(2 klaszter), így kipróbáltam a három- és kétklaszteres megoldást (26. ábra). 

26. ÁBRA: KOEFFICIENSEK ÁBRÁZOLÁSA AZ ÖSSZEVONÁS LÉPÉSEINEK 
FÜGGVÉNYÉBEN 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 215 

Döntés a klaszterek számáról 

A klaszterek az átlagok alapján jellemezhetők, a homogenitást pedig a szórás alapján lehet 

megítélni (Sajtos – Mitev 2007, p. 319). Mindegyik klasztermegoldás (2 vagy 3) esetén 

sikerült homogén csoportokat kialakítani, hiszen a klaszteren belüli szórás kisebb a teljes 
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szórásnál. A klasztercentroidok összehasonlítása alapján a háromklaszteres megoldás 

mellett döntöttem. Ekkor kiegyensúlyozott a klaszterbe tartozó vállalatok száma, igaz a 

harmadikban vannak a legtöbben (41,7%) és a másodikban a legkevesebben (27,8%) (27. 

ábra). 

27. ÁBRA: GYAKORISÁGI ELOSZLÁS 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 215 

 

Az első klaszterbe tartozó kereskedők termékválasztékának szélessége és mélysége 

átlagos, nagy figyelmet szentelnek a magas színvonalú kiszolgálásra és az egyéni vevői 

kívánságok figyelembevételére, átlagos minőségű ruhadarabokat értékesítenek, melyek 

nem márkázottak vagy saját márkásak és így az alacsonyabb árfekvésű üzletek közé 

tartoznak. Az üzlet exkluzív kialakítása közepesen fontos számukra. A második 

klaszterben lévő boltok termékválasztéka széles és mély, a színvonalas, személyre szabott 

kiszolgálás rendkívül fontos számukra, mint ahogy a jó minőségű ruhadarabok 

értékesítése. Ezek az üzletek többnyire nemzetközi szinten ismert márkákat értékesítenek 

és az üzlet kialakítása is exkluzív. A harmadik klaszterben található kereskedők 

termékválasztéka átlagos, magas szintű kiszolgálást nyújtanak, jó minőségű, 

Magyarországon ismert márkájú ruhákat kínálnak átlagos áron, az üzlet kialakítása pedig 

hagyományos (28. ábra). 
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28. ÁBRA: KLASZTERJELLEMZŐK 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 215 

A klaszterek értelmezése és jellemzése 

1. klaszter (30,1%): „Diszkontüzletek”, melyek átlagos minőségű márkázatlan vagy 

kereskedelmi márkás ruhadarabokat kínálnak alacsony áron.  

2. klaszter (27,8%): „Exkluzív üzletek”, melyek különleges kialakításúak és 

rendkívül jó minőségű, nemzetközi viszonylatban is ismert márkákat kínálnak 

magas áron és különös hangsúlyt helyeznek a kiszolgálásra, valamint az egyéni 

vevői kívánságok teljesítésére.  

3. klaszter (41,7%): „Átlagos ruhaboltok”, melyek Magyarországon ismert jó 

minőségű márkákat kínálnak átlagos áron, viszont a kiszolgálásra nagy figyelmet 

szentelnek (29. ábra). 
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29. ÁBRA: AZ EGYES KLASZTEREK TIPIZÁLÁSA 

1. klaszter: „Diszkontüzletek” 2. klaszter: „Exkluzív üzletek” 

 
  

3. klaszter: „Átlagos ruhaboltok” 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 215 

 

A klaszterek tipizálása az üzletek statisztikai profilja alapján 

A χ2 statisztika értelmében az alapítás ideje (rendszerváltás előtt, rendszerváltás után a 20. 

század folyamán, a 21. században) alapján nincs szignifikáns kapcsolat klasztertagság 

szerint. Azonban az F statisztika (F = 3,6; df1 = 2; df2 = 192; p = 0,029) alapján 

szignifikáns különbség adódik az alapítás átlagos ideje között. A diszkontüzletek a 20. 

század végén (1999-ben) alakultak, az exkluzív boltok 1997-ben, míg az átlagos 

ruhaboltok 2000-ben. A teljes munkaidőben dolgozók átlagos száma (F = 14,215; df1 = 2; 

df2 = 206; p = 0,00) szintén jelentős eltéréseket mutat a vállalkozások három csoportja 

között. A diszkont- és az átlagos üzletekben körülbelül ketten, míg a különleges boltokban 

csaknem négyen dolgoznak főállásban. A többi ismérv alapján nem mutatható ki 

szignifikáns eltérés. A kereszttáblás elemzés alapján azonban megállapítható, hogy a 

diszkontüzletek (47,6%) és az átlagos ruhaboltok (41,6) jellemzően megyeszékhelyeken 

találhatók, az exkluzív boltok pedig a fővárosban (40%) összpontosulnak (30. ábra). 
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30. ÁBRA: AZ ÜZLETEK TELEPÜLÉSZSERKEZET SZERINTI ELHELYEZKEDÉSE 

 
Megjegyzés: A vizsgált ruhaboltok közül egy diszkontüzlet működött faluban, községben. Az eredmények 

torzítása miatt ezt kizártam az elemzésből. 
Forrás: Saját kutatás, n = 215 

 

Regionális elhelyezkedés alapján nincs szignifikáns eltérés, az egyes üzlettípusok hasonló 

arányban találhatók Budapesten (33%), Közép-Dunántúlon (20,3%) és Nyugat-Dunántúlon 

(46,7%), mint ahogy az alapsokaság megoszlik.  

Az F statisztika eredménye (F = 16,025; df1 = 2; df2 = 210; p = 0,00; η2 = 13,2%) alapján 

a legsikeresebbek az exkluzív üzletek (3,86; σ= 0,54), a diszkont (3,38; σ= 0,7), valamint 

az átlagos ruhaboltok (3,32; σ= 0,53) közepesen sikeresek (17. táblázat). 

17. táblázat: Az egyes klaszterek összefoglaló jellemzése 

MARKETING-
STARTÉGIA 

DISZKONTÜZLETEK 
 

n = 65 

EXKLUZÍV 
ÜZLETEK 

n = 60 

ÁTLAGOS 
RUHABOLTOK 

n = 90 
Termékválaszték Átlagos termékválaszték Nagyon széles és mély 

termékválaszték Átlagos termékválaszték 

Kiszolgálás színvonala Magas Közepesen fontos Inkább fontos 
Termékminőség Átlagos minőség Magas minőség Átlagos minőség 

Márkapolitika Márkázatlan vagy saját 
márkás ruhák 

Nemzetközileg ismert 
márkák 

Magyarországon ismert 
márkák 

Árpolitika Alacsony ár Magas ár Átlagos ár 
Üzletek kialakítása Nem exkluzív Exkluzív Inkább átlagos 

Alapítás éve 1999 1997 2000 
Teljes munkaidőben 
dolgozók átlagos száma 2,4 ~ 2 fő 3,6 ~ 4 fő 2,3 ~ 2 fő 

Kiskereskedelmi 
stratégia sikeressége Közepesen sikeres Sikeres Közepesen sikeres 

Forrás: Saját kutatás, n = 215 
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A klaszterelemzés érvényességének ellenőrzése 

A megbízhatóság ellenőrzése végett lefutattam egy nem hierarchikus klasztereljárást, 

mégpedig a K-közép klasztert. Az egyes klaszterekbe tartozó vásárlók aránya hasonlóan 

alakul, mint amit a Ward-féle eljárás adott (18. táblázat). 

18. táblázat: A klasztertagság alakulása nem hierarchikus és hierarchikus 
klasztereljárás során 

K-közép klaszter Ward-féle módszer 
1. klaszter 62 28,7% 1. klaszter 65 30,0% 
2. klaszter 82 37,9% 2. klaszter 60 27,9% 
3. klaszter 71 32,9% 3. klaszter 90 41,6% 
Összesen 212 99,5% Összesen 215 99,5% 

Forrás: Saját kutatás, n = 215 üzlet 

A K-közép klaszter-eljárás során a három klaszter a következőképpen tipizálható: 

1. klaszter (28,7%): „Exkluzív üzletek”, ahol széles és mély a termékválaszték, 

különösen nagy hangsúlyt helyeznek a kiszolgálásra, az egyéni vevői kívánságok 

teljesítésére és az üzlet kialakítására. Ezeken a helyeken magas minőségű ismert 

márkákat kínálnak az átlagos árhoz képest drágábban. Ez a klaszter megegyezik a 

Ward-módszerrel azonosított 2. klaszterrel, ahova a vizsgált üzletek 28,2%-a 

tartozott. 

2. klaszter (37,9%): „Átlagos ruhaboltok”, ahol fontos a kiszolgálás és az egyedi 

boltkialakítás, viszont többnyire átlagos minőségű, saját márkás ruhákat árulnak 

elfogadható áron. Ez a klaszter megegyezik a Ward-módszerrel kialakított 3. 

klaszterrel, még arányait (41,8%) tekintve is. 

3. klaszter (32,9%): „Diszkontüzletek” márkázatlan ruhaneműket kínálnak az 

átlagosnál alacsonyabb áron, megfelelő minőségben. Ez a klaszter megegyezik a 

Ward-módszerrel azonosított 1. klaszterrel, bár méretét tekintve némileg nagyobb 

(29,6%) (31. ábra). 
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31. ÁBRA: VÉGSŐ KLASZTERKÖZÉPPONTOK 

1. klaszter: „Exkluzív üzletek” 2. klaszter: „Átlagos ruhaboltok” 

3. klaszter: „Diszkontüzletek” 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 215 üzlet 

A leírtak alapján a klaszterelemzés érvényessége igazolható.  

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy az eltérő marketingstratégiát követő üzletek milyen 

SP eszközöket alkalmaznak. A χ2 statisztika értelmében (χ2 = 25,71; df = 2; p = 0,00) 

szignifikáns kapcsolat van a kuponhasználat és az üzlettípus között. A diszkontüzletek 

27%-a, az exkluzív üzletek 71,7%-a, az átlagos ruhaboltok 56,2%-a alkalmazza ezt a 

promóciós technikát. A kapcsolat erősségét jelző Φ értéke 0,348, ami közepesnél gyengébb 

kapcsolatra utal; a λ értelmében az üzlettípus ismerete 15,7%-kal javítja a kupon 

alkalmazására adott becslésünket. A kereszttáblás elemzés értelmében nincs ugyan 

szignifikáns összefüggés az évfordulós vásár használata és a bolttípus között, azonban 

elmondható, hogy leginkább az exkluzív kereskedések (26,7%) élnek e lehetőséggel, mint 

ahogy a pénzvisszatérítésekkel (50%) is. A ruhanemű árát minőségi kifogás esetén a 

diszkontüzletek 27%-a, az átlagos ruhaboltok 29,2%-a adja vissza. A χ2 statisztika értéke 

9,06 kettes szabadságfok és 0,01 szignifikancia mellett, Φ értéke 0,207, λ-é pedig 2%. A 

kisebb értékű ajándékok adása a diszkontok 17,5%-ára, az exkluzív üzletek 40,7%-ára, az 

átlagos ruhaboltok 29,2%-ára jellemző. Az ajándék adása és az üzlettípus között 



7. A kutatás eredményei 

 111

szignifikáns kapcsolat van (χ2 = 7,99; df = 2; p = 0,018), bár a Φ értéke 0,195 alacsony (32. 

és 33. ábra). 

32. ÁBRA: A PROMÓCIÓS TECHNIKÁK HASZNÁLATA ÜZLETTÍPUSONKÉNT 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 215 üzlet 

33. ÁBRA: A PROMÓCIÓS TECHNIKÁK HASZNÁLATÁNAK GYAKORISÁGI ELOSZLÁSA 
ÜZLETTÍPUSONKÉNT 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 215 üzlet 
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Összességében megállapítható, hogy a vizsgált ruhakereskedők a pénzügyi típusú 

promóciókat alkalmazzák a leggyakrabban, vagyis az árengedményeket, akciókat és a 

szezonális kiárusításokat. Az ajándékok adása, a hűségprogram, valamint az évfordulós 

vásár és a versenyek, nyereményjátékok használata csak kevés üzlet körében örvend 

népszerűségnek. A kereszttáblás elemzés alapján megállapítható, hogy az exkluzív üzletek 

az eladásösztönző technikák széles körét alkalmazzák, és a kuponok, a pénzvisszatérítések, 

valamint az ajándékok felajánlása elsősorban a boltok e csoportjában kedvelt eszközök. 

A vizsgálat alapján a második hipotézist az alábbi módosítással fogadom el:  

H2a:  Az exkluzív üzletek, melyek magas minőségű márkás ruhadarabokat értékesítenek, 

és nagy hangsúlyt helyeznek a személyes kiszolgálásra, valamint az egyéni vevői 

kívánságok teljesítésére az SP eszközöket változatosan használják, nem csupán a 

klasszikus megoldásokra hagyatkoznak, hanem olyan módszereket is szívesen 

bevetnek, mint a kuponok, pénzvisszatérítés, ajándék, évfordulós vásár és 

hűségprogram. 

H2b:  A diszkontüzletek, melyek alacsony áron kínálnak márkázatlan ruhaneműket és 

nem helyeznek nagy hangsúlyt az üzlet kialakítására, jellemzően a hagyományos 

vásárlásösztönzési megoldásokat – árengedmény, akció, szezonális kiárusítás, egyet 

fizet, kettőt kap akció – alkalmazzák. 

 Az átlagos ruhaboltok, melyek megfelelő minőségű, közepes árkategóriájú, saját 

márkás ruhaneműket árulnak közepes mélységű és szélességű termékválasztékban 

szintén a pénzügyi előnyöket nyújtó SP módszereket használják ki, de a 

diszkontüzletekkel ellentétben már jobban koncentrálnak az ajándék típusú 

juttatásokra.  

A második hipotéziscsoport harmadik része a kiskereskedelmi stratégia megítélésének 

sikeressége és az SP fontossága, illetve a vevők motiválásának közvetlen eszközeire 

kiadott pénzösszeg nagysága közötti összefüggés feltárására irányult. 

H2c:  Azok a kiskereskedők, melyek sikeresnek tartják kiskereskedelmi stratégiájukat, 

kommunikációs kiadásaik során nagyobb hangsúlyt helyeznek az 

értékesítésösztönzési programjukra, mint a kevésbé sikeresen működő üzletek. 

A hipotézis tesztelését a Pearson-féle szorzat-momentum segítségével végeztem el. Ennek 

alapján megállapítható, hogy nincs kapcsolat a kiskereskedelmi stratégia sikerességének 

megítélése és az SP fontossága, valamint az eladásösztönzésre költött összeg nagysága 
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között. A vállalkozás működésének és a legutóbbi ösztönzési kampány sikerességének 

megítélése között közepes pozitív kapcsolat van, vagyis azok az üzletek, melyek 

eredményesnek tartják magukat, meg tudják valósítani az SP kampányban kitűzött célokat 

(r = 0,337). Ugyanez mondható el a költséghatékonyság szempontjából is (r = 0,337), 

vagyis minél sikeresebb egy üzlet, annál költséghatékonyabb promóciót tudhat maga 

mögött. A korreláció mindkét esetben 1%-os szignifikancia szint mellett elfogadható. Az 

SP kampány sikeressége célok és kiadások alapján összefügg egymással, minél inkább 

megvalósulnak a célok, annál jövedelmezőbb az akciós program (r = 0,449). 

Ha külön vesszük a sikeres és a sikertelen üzleteket, akkor sincs eltérés, hiszen a sikertelen 

üzletek számára (Átlag = 3,5; Szórás = 1,12) szinte ugyanannyira fontos a vevők vásárlásra 

motiválása, mint a sikereseknek (Átlag = 3,66; Szórás = 1,1), vagyis a csoportátlagok nem 

térnek el jelentősen a főátlagtól (3,57; Szórás = 1,11). A vásárlásösztönzési kiadások az 

üzletek teljes marketingkommunikációs kiadások mintegy 15,1%-át teszik ki, a sikertelen 

üzletek körében ez egy kicsivel alacsonyabb 14,65%, míg a sikereseknél 15,56%. Azonban 

ez a különbség nem szignifikáns. Próbáltam összefüggést feltárni a leértékelések 

alkalmazásának gyakorisága és mértéke alapján a két üzletcsoportra, azonban itt sem 

adódott különbség, hiszen mindegyik bolt körülbelül készletének a harmadát árazza le és 

az akció 30%-os (19. táblázat).  

19. táblázat: A sikeres és sikertelen üzletek jellemzése SP alapján 

 
SIKERES ÜZLETEK 

 
n = 108 

SIKERTELEN 
ÜZLETEK 

n = 106 

ÖSSZES ÜZLET  
 

N = 216 
 Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 
SP fontossága 3,5 1,12 3,66 1,1 3,57 1,11
SP költségek 14,65% 10,99% 15,56% 9,86% 15,1% 10,44%
Leárazott készletek 
aránya 33,78% 16,51% 33,78% 15,5% 33,6% 15,99%

Leárazás mértéke 29,43% 12,87% 30,64% 12,17% 30,02% 12,52%
Forrás: Saját kutatás, n = 216 üzlet 

Mindezek alapján a második hipotézis harmadik felét nem tudom elfogadni, hiszen nem 

mutatható ki egyértelmű összefüggés a kiskereskedelmi stratégia sikerességének 

megítélése és a vásárlást elősegítő promóciós megoldások használatának fontossága és 

költségei között. Összességében megállapítható, hogy a sikeres és a sikertelen ruhaboltok 

számára egyaránt fontos marketingkommunikációs eszköz az értékesítésösztönzés, a teljes 

piacbefolyásolási kiadásuk mintegy 15%-át fordítják a BTL kommunikáció e formájára, 

egy évben átlagosan készleteik harmadát árazzák le, a leárazás mértéke pedig 30%-os. 
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A H2c hipotézist elutasítom: 

H2c:  A sikeres és sikertelen üzletek számára ugyanolyan fontos promóciós eszköz az 

értékesítésösztönzés, és a kiadások nagysága alapján sem mutatható ki szignifikáns 

különbség az üzletek két csoportja között.  

H2d:  Azok az üzletek, melyek az SP-t hosszú távú célok miatt alkalmazzák sikeresebbek. 

A hipotézis elemzését varianciaelemzéssel végeztem el. A vizsgált vállalatokat négy 

csoportba különítettem el aszerint, hogy milyen célok motiválják őket. 8 kereskedőre 

jellemző, hogy az SP-re rövid távú taktikai eszközként tekintenek, 44 boltvezető említette, 

hogy közepes távú célok motiválják az SP eszközök használatában, a többség azonban 

hosszú távban gondolkodik, illetve rövidebb és hosszabb időre kiható célok egyaránt 

motiválják őket. A varianciaelemzés megkezdése előtt Kolgomorov-Smirnov és a Shapiro-

Wilk próbák lefuttatásával vizsgáltam a változók normál eloszlását, valamint a Levene-

teszttel a szóráshomogenitást. Szignifikáns eltérések két esetben adódtak, vagyis a 

csoportátlagok a vállalkozás sikeressége, valamint az SP kampánycélok szempontjából 

történő eredményessége esetében tértek el a főátlagtól. 

20. táblázat: Az üzletek és az SP programok sikeressége a célok tükrében 

 VÁLLALKOZÁS 
SIKERESSÉGE 

SP KAMPÁNY 
SIKERESSÉGE A 

CÉLOK ALAPJÁN 

SP KAMPÁNY 
SIKERESSÉGE 

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG 
ALAPJÁN 

Célok: Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 
Rövid távú (n = 8) 3,00 0,53 3,62 1,06 3,62 1,18
Közepes távú 
(n = 44) 3,34 0,36 3,30 0,72 3,56 0,87

Hosszú távú 
(n = 71)  3,51 0,39 3,61 0,59 3,90 0,48

Rövid, közepes és 
hosszú távú (n = 86)  3,57 0,41 3,64 0,72 3,84 0,71

Összesen (n = 209) 3,48 0,40 3,56 0,70 3,79 0,71
Forrás: Saját kutatás, n = 209 üzlet 

1. Azok a kereskedők, melyek az eladásösztönzésre rövid távú eszközként tekintenek, 

közepesen sikeresek és azok a legeredményesebbek, melyek az SP-t taktikai és 

stratégiai célokra használják (F = 2,99; df1 = 3; df2 = 209; p = 0,032; η2 = 4,1%).  

2. Azok a kereskedők, melyek az eladásösztönzésre rövid távú, illetve hosszú távú, 

illetve rövid, közepes és hosszú távú eszközként tekintenek, mondhatók a 

legsikeresebbeknek az SP kampányok céljainak megvalósulását tekintve (F = 

2,697; df1 = 3; df2 = 211; p = 0,047; η2 = 3,7%). 
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3. Költséghatékonyság alapján nincs szignifikáns eltérés, általában a vállalkozások 

mind a négy csoportja sikeresnek mondható, viszont a legjobb eredményeket azok a 

kereskedők tudhatják magukénak, akik az SP-t stratégiai szempontból alkalmazzák 

(F = 2,374; df1 = 3; df2 = 205; p = 0,071) (20. táblázat). 

Azok a vállalatok működnek a legsikeresebben és tudhatnak maguk mögött eredményes 

kampányt, melyek az SP-t, taktikai és stratégiai célokra használják.  

A vizsgálat alapján a második d hipotézist részben fogadom el:  

H2d:  A kereskedők azon csoportja, melyek a vásárlásösztönző módszereket rövid, 

közepes és hosszú távú célokra használja mondható a legsikeresebbnek 

kiskereskedelmi stratégiájukat tekintve, illetve az SP kampány céljainak 

megvalósulása szempontjából. 

7.2.3. Az ösztönzési program taktikai elemeivel kapcsolatos hipotézisek 

A következő feltételezések a ruhakereskedők SP stratégiájának taktikai elemeire 

vonatkoztak. Először megvizsgálom, hogy a független ruhaboltok hogyan állapítják meg a 

promóciós költségeik nagyságát.  

H3:  A kiskereskedők promóciós költségeik nagyságát önkényesen határozzák meg, nem 

a célok alapján. 

A hipotézis teszteléséhez figyelembe vettem, hogy a kiskereskedők milyen módszerrel 

határozzák meg a promócióra szánt összeg nagyságát. A versenytársakhoz igazodó 

módszer kimaradt a kérdőívből, ezt öt kereskedő jelölte meg az egyéb kategóriában és 

nagyon jellemzőnek tartotta. A kiskereskedők leginkább a korábbi évek tapasztalata (3,54) 

alapján állapítják meg az SP-re szánt kiadások nagyságát, illetve a második legnépszerűbb 

kategória a célokhoz igazodó (3,37) meghatározás. Közepes mértékben igaz a 

ruhakereskedőkre, hogy a maradvány módszerrel (2,97), az árbevétel százalékában, vagy 

önkényesen (2,91) állapítják meg a promócióra szánt összeg nagyságát. Varianciaelemzés 

segítségével igyekeztem szignifikáns eltéréseket felfedezni a kereskedők csoportja, 

statisztikai profilja és az eladásösztönzésre fordított pénzösszeg megállapításának módja 

között. Az F próba alapján az alábbi statisztikailag szignifikáns eltérések fedezhetők fel: 

 Célokhoz igazodóan jellemzően az exkluzív üzletek rendelik a promóciós kiadások 

nagyságát, legkevésbé pedig a diszkontüzletek (F = 5,148; df1 = 2; df2 = 211; p = 

0,007; η2 = 4,7%). 
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 Korábbi évek tapasztalata alapján szintén az exkluzív üzletek állapítják meg a 

költségek nagyságát (F = 3,532; df1 = 2; df2 = 211; p = 0,031; η2 = 3,2%). A hatás 

mindkét esetben nagyon alacsony, a független változónak, jelen esetben a ruhaboltok 

típusának függő változóra, vagyis a promóciós kiadások megállapításának módjára 

gyakorolt hatása gyenge (21. táblázat). 

21. táblázat: Az SP programok költségeinek meghatározása bolttípusonként 
 DISZKONT-

ÜZLETEK 
n = 63 

EXKLUZÍV 
ÜZLETEK 

n = 59 

ÁTLAGOS 
RUHABOLTOK 

n = 89 

ÖSSZESEN 
n = 211 

Költség 
meghatározás 
módja: 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Önkényesen 3,03 1,38 2,81 1,49 2,86 1,5 2,90 1,39
Amennyi pénz 
jut rá 3,10 1,14 2,83 1,36 2,98 1,31 2,98 1,28

Árbevétel, profit 
százalékában 2,84 1,21 3,11 1,27 2,94 1,30 2,96 1,26

Célokhoz 
igazodóan  3,01 1,16 3,64 1,20 3,48 1,12 3,38 1,18

Korábbi évek 
tapasztalata 
alapján 

3,30 1,17 3,84 1,06 3,54 1,14 3,55 1,14

Forrás: Saját kutatás, n = 211 üzlet 

Ha a boltokat településtípus szerint rendezem alcsoportokba, akkor három költség 

meghatározási módszer esetében lehet szignifikáns eltérést felfedezni:  

 Jellemzően a városokban működő ruhaboltok állapítják meg önkényesen a 

promócióra szánt összegek nagyságát, legkevésbé pedig a fővárosban 

tevékenykedők57.  

 A Budapesten található ruhaboltok inkább árbevétel és profit százalékában 

határozzák meg az SP-re fordított kiadások nagyságát, mint a városban vagy 

megyeszékhelyen letelepültek58. 

 A megfontolt, célokhoz igazodó költség kijelölés a fővárosban működő 

vállalkozásokra jellemző59 (22. táblázat). 

                                                 
57 F = 5,231; df1 = 2; df2 = 209; p = 0,006; η2 = 4,8% 
58 F = 6,319; df1 = 2; df2 = 209; p = 0,02; η2 = 5,7% 
59 F = 4,16; df1 = 2; df2 = 209; p = 0,017; η2 = 3,8% 



7. A kutatás eredményei 

 117

22. táblázat: Az SP kampány kiadásainak megállapítása településtípusonként 

 
MEGYESZÉK-

HELY 
n = 89 

VÁROS 
n = 54 

FŐVÁROS 
n = 69 

ÖSSZESEN 
n = 212 

Költség 
meghatározás 
módja: 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Önkényesen 2,97 1,49 3,33 1,37 2,53 1,18 2,92 1,39
Árbevétel, profit 
százalékában 2,74 1,36 2,79 1,23 3,40 1,04 2,97 1,26

Célokhoz 
igazodóan  3,12 1,38 3,40 1,01 3,66 0,99 3,37 1,19

Megjegyzés: Mivel a mintában szereplő üzletek közül csupán kettő működött faluban, községben, ezért 
ezeket kizártam az elemzésből. 

Forrás: Saját kutatás, n = 212 üzlet 

A piacbefolyásolási költségek professzionális megtervezése a fővárosban működő 

üzletekre jellemző.  

Régiónként két költség meghatározási módszer esetében áll fenn szignifikáns eltérés. Az 

önkényes módszer a Nyugat-Dunántúlon alapított vállalatokra jellemző, legkevésbé a 

fővárosiakra60. Az árbevétel vagy profit hányadaként történő megállapítás inkább a 

fővárosi kereskedők sajátossága és nem a dunántúliaké61 (23. táblázat). 

23. táblázat: Az SP kampány kiadásainak megállapítása régiónként 

 
NYUGAT-

DUNÁNTÚL 
n = 100 

KÖZÉP-
DUNÁNTÚL 

n = 43 

BUDAPEST 
n = 69 

ÖSSZESEN 
n = 212 

Költség 
meghatározás 
módja: 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Önkényesen 2,97 1,49 3,33 1,37 2,53 1,18 2,92 1,39
Árbevétel, profit 
százalékában 2,74 1,36 2,79 1,23 3,40 1,04 2,97 1,26

Forrás: Saját kutatás, n = 212 üzlet 

Az F próba (F = 6,087; df1 = 2; df2 = 209; p = 0,017; η2 = 2,8%) alapján statisztikailag 

szignifikáns eltérés van a korábbi évek tapasztalata alapján történő költség kijelölési 

gyakorlat között aszerint, hogy a kereskedők igénybe veszik-e hirdetési tanácsadó cégek 

segítségét vagy sem. Azok a kereskedők, melyek külső szakosodott cégekre támaszkodnak 

(4,15; σ = 1,03) az SP kampányuk megtervezése során, jellemzően korábbi évek 

tapasztalata alapján állapítják meg a büdzséjük nagyságát, szemben azokkal, akik magukra 

hagyatkoznak (3,49; σ = 1,14). 

                                                 
60 F = 5,043; df1 = 2; df2 = 212; p = 0,007; η2 = 4,5% 
61 F = 6,913; df1 = 2; df2 = 212; p = 0,001; η2 = 6,1% 
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A Pearson-féle korrelációs együttható értéke közepesen erős (r = 0,219) a ruhaboltok 

kiskereskedelmi stratégiájának sikeressége és a korábbi évek tapasztalata alapján történő 

promóciós kiadás meghatározása között, vagyis minél sikeresebb egy üzlet, annál inkább 

jellemző rá, hogy a BTL kiadásait az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően jelöli ki. A 

sikeres üzletek inkább az árbevétel, profit százalékában (F = 4,376; df1 = 1; df2 = 208; p = 

0,038; η2 = 2,1%) vagy a korábbi évek gyakorlatának (F = 10,474; df1 = 1; df2 = 208; p = 

0,00; η2 = 4,8%) megfelelően állapítják meg az akciók, promóciók költségeit, mintsem a 

sikertelenek (24. táblázat). 

24. táblázat: Az SP kampány kiadásainak megállapítása a sikeres és sikertelen 
üzletek körében 

 
SIKERTELEN 

ÜZLETEK 
n = 107 

SIKERES 
ÜZLETEK 

n = 103 

ÖSSZESEN 
n = 210 

Költség meghatározás 
módja: Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Árbevétel, profit 
százalékában 2,79 1,26 3,15 1,23 2,97 1,26

Korábbi évek tapasztalata 
alapján  3,28 1,22 3,78 1,02 3,52 1,15

Forrás: Saját kutatás, n = 210 üzlet 

 

Összességében elmondható, hogy a vizsgált ruhaboltok a promócióra szánt költségeket 

leginkább múltbeli tapasztalatok alapján és célokhoz igazodóan jelölik ki, legkevésbé 

jellemző rájuk az önkényes módszer, ami azt jelenti, hogy tudatosan megtervezik a 

kiadásokat. A Budapesten működő exkluzív üzletek célokhoz igazodóan vagy árbevétel 

százalékában állapítják meg a költségeket, de a sikeres kereskedők a korábbi évek 

tapasztalatait is figyelembe veszik.  

A vizsgálat alapján a harmadik hipotézist elutasítom:  

H3:  A független felsőruházati árucikkek értékesítésére szakosodott üzletek 

eladásösztönzési kampányuk kiadásainak nagyságát nem önkényesen, hanem 

inkább korábbi tapasztalatok alapján vagy a célokhoz igazodóan határozzák meg. 

Az negyedik hipotéziscsoport az SP eszközök és célok közötti összefüggés feltárására 

irányult.  

H4a:  A leértékelések/szezonális kiárusítások a legnépszerűbb és egyben leggyakrabban 

használt SP módszerek. 
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H4b:  Az SP eszközök alkalmazásában a vállalkozásokat rövid távú célok motiválják, 

mégpedig az eladások azonnali növelése, ami pénzügyi promóción keresztül 

lehetséges.  

H4c:  Amennyiben a kereskedők az értékesítésösztönzést olyan hosszú távú célok 

elérésére alkalmazzák, mint az imázsépítés vagy a hűséges vevők megtartása, akkor 

az érték hozzáadó technikákat választják. 

Az első alhipotézist elfogadom, hiszen ahogy már a második hipotézis tesztelésénél is 

rávilágítottam, hogy kereskedelmi stratégiától és statisztikai profiltól függetlenül a 

ruhaboltok (97,2%) az árengedményeket és akciókat alkalmazzák a leginkább. Az 

alacsonyabb ár a vevői befolyásolás legépszerűbb módja, illetve a szezonális kiárusítások 

közül a téli (90,7%) és a nyári (90,3%), ezekkel szinte az összes megkérdezett boltvezető 

él. Aztán a tavaszi (67,1%) és az őszi (62,5%) kiárusítás következik, majd a kuponozás 

(51,4%) és az egyet fizet, kettőt kap akció (37,5%). A pénzvisszatérítés, vagyis az áru 

minőségi kifogás esetén történő kicserélése vagy levásárlási lehetősége inkább egy 

biztosíték, ami a fogyasztók vásárláskori kockázatérzetét csökkenti és kevésbé tekinthető 

vásárlásösztönző technikának. A boltok 34,3%-a biztosítja vásárlóinak ezt az opciót. A 

kisebb értékű ajándéktárgyak adása nagyobb összegű vásárláskor a vizsgált boltok 28,2%-

ára jellemző, míg a versenyek, nyereményjátékok nagyon ritkán használatos megoldások, a 

boltok csupán 2,4%-a él vele.  

A következő két alhipotézis az SP célokhoz kötődik, miszerint a vállalkozások rövid távú 

célok esetén a pénzügyi promóciókat alkalmazzák, hosszú távú célok esetén pedig az érték 

hozzáadó technikákat. A primer kutatásban 9 attitűdállítás vonatkozott az SP kampányok 

céljaira (25. táblázat). 

25. táblázat: Az SP kampány céljai a kereskedők körében 
 ÁTLAG SZÓRÁS

Az eladások növelése érdekében. 4,30 0,80 
A profit növelése érdekében. 4,22 0,90 
A bolthűség kialakítása és a hűséges vásárlók megtartása érdekében. 3,94 0,92 
Új vásárlói kör vonzása érdekében. 3,88 0,95 
Így tudom a vevők érdeklődését felkelteni. 3,78 1,03 
Az elfekvő árukészlettől való megszabadulás érdekében. 3,74 1,01 
A márkahűség kialakítása érdekében. 3,17 1,20 
A vállalati imázs javítása érdekében. 3,10 1,21 
Így védekezek a versenytársak ellen. 2,91 1,10 

Forrás: Saját kutatás, n = 212 üzlet 
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A kereskedők leginkább az eladások és a profit növelése érdekében alkalmazzák a 

promóciókat, de olyan hosszú távú célok is szerepelnek, mint a hűséges vásárlók 

megtartása. A hipotézis teszteléséhez először faktorelemzést futattam le, hogy valóban 

megfelelően különülnek-e el az említett célok, vagyis az eladások, profit növelése, elfekvő 

árukészlettől való megszabadulás a rövid távú célokhoz tartozik, míg a bolthűség, 

márkahűség kialakítása, az imázsjavítás a hosszú távú célok közé. Az adatredukciós eljárás 

megkezdése előtt ellenőriztem, hogy az adatok alkalmasak-e a többváltozós statisztikai 

módszer elvégzésére. Az adatok metrikus skálán mértek, a normalitás feltétele teljesül a 

Kolmogorov-Smirnov és a Shapiro-Wilk próbák alapján, a multikollinearitás fennáll a 72 

kapcsolatból 32 esetben a Pearson féle korrelációs együttható értéke nagyobb, mint 0,3, 16 

kapcsolatnál pedig nagyobb, mint 0,2. A mintaelemszám 216, a vizsgált változók száma 9, 

vagyis 24-szer nagyobb a megkérdezettek számánál, tehát a módszer alkalmazható ebben 

az esetben (Sajtos - Mitev, p. 248-249.). 

A feltáró faktorelemzést használtam, faktorextrakciós módszernek pedig főkomponens 

elemzést választottam. A megbízhatóbb eredmények érdekében az „így védekezek a 

versenytársak ellen” és „így tudom a vevők érdeklődését fenntartani” kihagytam az 

elemzésből. Az adatok alkalmasnak bizonyultak, hiszen a 42 korrelációs értékből 34 volt 

szignifikáns (81%). A legmagasabb korreláció „az új vevőkör vonzása” és a „bolthűség 

kialakítása, a régi vásárlók megtartása” között állt fenn (r = 0,527). Az anti-image 

korrelációs mátrix alapján az MSA értékek 0,667 és 0,839 között alakultak, a Bartlett-teszt 

(χ2 = 456,458; df = 28, p = 0,000) szignifikáns, a KMO értéke 0,792, ami megerősített 

abban, hogy a faktorelemzés alkalmas módszer a változók faktorokba tömörítésére. A 

főkomponensek számának meghatározásakor a priori kritérium és a varianciahányad 

módszer értelmében két faktort lehetett elkülöníteni, ami a teljes variancia 61,39%-át 

magyarázza. A Kaiser-kritérium szintén ezt erősíti meg, hiszen két komponensnek 

nagyobb a sajátértéke egynél, a könyökszabály, vagyis a Scree-teszt is a két faktort 

indokolta, mert az ábrán ott volt töréspont. A faktorok rotálását a Varimax módszerrel 

végeztem el, a kommunalitások 0,589 és 0,664 között alakultak, ami azt jelenti, hogy 

minden egyes változónak elegendő a magyarázó ereje. A faktorsúlyokat a 26. táblázat 

foglalja össze. Az első faktor a teljes variancia 36,956%-át magyarázza és a hosszú távú 

célokat foglalja magában, vagyis a vállalati imázs javítását, a márkahűség és a bolthűség 

kialakítását, valamint az új vevők megnyerését. A második faktor a teljes variancia 
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24,443%-át magyarázza és a rövid távú célokat tömöríti, hiszen az elfekvő árukészlettől 

való megszabadulást, az eladások és a profit növelését jelenti.  

26. táblázat: A faktorelemzés eredménye 
FAKTOROK NEVE VÁLTOZÓK FAKTORSÚLY 

A vállalati imázs javítása érdekében. 0,814 
A márkahűség kialakítása érdekében. 0,777 
A bolthűség kialakítása és a hűséges vásárlók 
megtartása érdekében. 0,751 Hosszú távú célok 

Új vásárlói kör vonzása érdekében. 0,679 
Az elfekvő árukészlettől való megszabadulás 
érdekében. 0,738 

Az eladások növelése érdekében. 0,720 Rövid távú célok 

A profit növelése érdekében. 0,696 
Főkomponens-elemzés Varimax rotációval, magyarázott variancia 61,39% 

Forrás: Saját kutatás 

 

Az eredmények megbízhatósága érdekében lefutattam a faktorelemzést úgy, hogy 

faktorextrakciós módszernek a közös faktorelemzést használtam. Ugyanezeket az 

eredményeket kaptam, bár a magyarázott variancia 56,119%-os, a reprodukált korrelációs 

mátrix alapján elmondható, hogy a faktorelemzés illeszkedése megfelelő, csupán a 

reziduumok 14%-a nagyobb 0,05-nél.  

Az F statisztika alapján62 kijelenthető, hogy hosszú távú célok az átlagosnál jobban 

jellemzőek az exkluzív üzletekre, viszont kevésbé igaz az átlagos ruhaboltokra, míg a 

diszkontüzletekre pedig egyáltalán nem. Varianciaelemzés segítségével teszteltem, hogy 

milyen összefüggés van az egyes promóciós eszközök alkalmazása és az SP eszközök 

alkalmazásának célja között. Független változó a vizsgált 12 promóciós technika, függő 

változó pedig a rövid és hosszú távú célok, vagyis a kapott faktorértékek, melyek 

standardizált változók. Az F-próba eredményei alapján a versenyek, nyereményjátékok, 

kuponok, tavaszi, nyári, őszi és évfordulós vásár, valamint a pénzvisszatérítés és a 

hűségprogram alkalmazása kapcsán merülnek fel szignifikáns eltérések a célokat tekintve. 

A következő megállapítások tehetők: 

 Azok a vállalatok, amelyek a versenyeket, nyereményjátékokat használják 

jellemzően hosszú távú célok miatt alkalmazzák a promóciókat63. 

 A kuponokat osztogató kereskedőkre szintén jellemző a hosszú távú 

gondolkodásmód és nem a profit, eladások növelése érdekében élnek a 

vásárlásösztönzés módszerével64.  
                                                 
62 F = 6,75; df1 = 2; df2 = 210; p = 0,001; η2 = 6% 
63 F = 6,066; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,015; η2 = 2,8% 
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 A tavaszi vásárt bevető cégeket rövid távú célok motiválják65. 

 A nyári vásárt használó kereskedőkre egyaránt jellemző a hosszú66 és rövid távú67 

célkitűzések teljesítése. 

 Az őszi vásárt alkalmazó üzletvezetők általában hosszú távon gondolkodnak, 

mintsem azok, akik nem használják ki a pénzügyi ösztönzések e típusát68. 

 Az évfordulós leértékeléseket bevető ruhaboltokat az átlagosnál jobban motiválják a 

hosszú távú célok69. 

 A pénzvisszatérítést garantáló üzleteket szintén hosszú távú célok motiválnak az SP 

technikák alkalmazása során70. 

 A hűségprogramokat kezdeményező kiskereskedelmi egységekre jellemző a hosszú 

távú szemléletmód71.  

Összegzésképpen megállapítható, hogy a promóciók célja két nagy csoportba különíthető 

el: a rövid és a hosszú távú kategóriákba. Amíg az előbbi eladás orientált, vagyis a 

meglévő árukészlet kiürítését, és a bevételek, profit növelését irányozza elő, addig az 

utóbbi imázs központú és a hűség kialakítását, valamint fenntartását jelenti. Az exkluzív 

ruhaboltokra jellemző, hogy hosszú távú célok miatt élnek az értékesítésösztönzés 

lehetőségével, a diszkontüzletek pedig taktikai eszközként tekintenek rá. A versenyek, 

nyereményjátékok, kuponok, évfordulós vásárok, pénzvisszatérítési garanciák és a 

hűségprogramok a hosszú távú befolyásolás eszközei. A tavaszi, nyári és őszi vásárt bevető 

vállalkozásokat rövid távú célok motiválják az SP eszközök alkalmazása kapcsán, bár a 

nyári vásárt kihasználókra jellemző a hosszú távú gondolkodásmód is. Így 

bebizonyosodott, hogy a pénzügyi típusú vásárlást ösztönző technikák is alkalmasak 

lehetnek a hosszú távú célkitűzések elérésére, bár nem a szokványos árengedmények, 

hanem a kuponok, és az évfordulós vásárok, melyek sokszor ajándékok, meglepetések 

adását jelentik és nem feltétlenül az árengedményt. 

A vizsgálat alapján a negyedik hipotéziscsoportot kisebb módosítással elfogadom:  

H4a:  Az árengedmények, akciók, téli és nyári vásárok a legnépszerűbb és egyben 

leggyakrabban használt SP módszerek. 

                                                                                                                                                    
64 F = 11,705; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,001; η2 = 5,2% 
65 F = 13,033; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,000; η2 = 5,8% 
66 F = 4,707; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,031; η2 = 2,2% 
67 F = 4,451; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,001; η2 = 2,1% 
68 F = 10,761; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,001; η2 = 4,8% 
69 F = 6,215; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,013; η2 = 2,8% 
70 F = 4,27; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,04; η2 = 2% 
71 F = 6,256; df1 = 1; df2 = 212; p = 0,013; η2 = 2,9% 
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H4b: Az SP eszközök alkalmazásában a kereskedőket rövid és hosszú távú célok 

egyaránt motiválják. Rövid távú célok között szerepel az elfekvő árukészletek 

kitakarítása és az eladások, bevételek azonnali növelése. A tavaszi, nyári és őszi 

vásárt alkalmazó üzletekre igaz, hogy eladás orientált célok miatt élnek az SP adta 

lehetőségekkel. A közvetlen pénzügyi előnyöket biztosító ajánlatok a rövid távú 

célok megvalósulásának kiváló eszközei.  

H4c: A hosszú távú célok között kell megemlíteni a vállalat imázsának javítását, a 

márka- és bolthűség kialakítását, valamint az új vevők vonzását. Amennyiben a 

ruhaboltok a versenyeket, nyereményjátékokat, kuponokat, évfordulós vásárokat és 

hűségprogramokat használják, általában hosszú távú célkitűzések megvalósulása 

miatt teszik. A pénzügyi típusú promóciók modern változatai – kuponok, 

évfordulós vásárok – megfelelőek az imázs központú célok elérésére.  

7.2.4. Az üzletek stratégiájával és statisztikai profiljával kapcsolatos hipotézis 

A kiskereskedőkre vonatkozó utolsó hipotézis a kiskereskedelmi stratégia, illetve az 

üzletek demográfiája, valamint az ösztönzési program taktikai elemei közötti kapcsolat 

feltárására irányult. Az SP program taktikai eszközein belül vizsgálom az eladásösztönzés 

típusának időtartamát, a kedvezmény mértékét és az ATL támogatást. 

Az SP időtartama 

H5a:  A diszkontüzletek hosszabb időtávra garantálják a kedvezményeket, mint az 

exkluzív boltok. 

A versenyeket, nyereményjátékokat rövid ideig alkalmazzák a kereskedők, a kuponokat 

általában 1 hónapnál kevesebb ideig, az árengedményes akciókat többnyire folyamatosan 

az év folyamán, mindez igaz a szezonális vásárokra, bár az őszi kiárusítás előfordul, hogy 

egy hónapig vagy egy hónapnál hosszabb ideig, de nem a készlet erejéig tart. A 

pénzvisszatérítést a ruhaboltok egy hétre vagy annál rövidebb időre adják, de maximum 

egy hónapig garantálják. Az egyet fizet, kettőt kap akciók szintén rövid időtávra szólnak, 

de vannak olyan kereskedők, akik állandóan használják ezt a promóciós megoldást. A 

hűségprogramok folyamatosak csakúgy, mint az ajándékok adása.  

A versenyeket, nyereményjátékokat csupán kevés vállalkozás használja, ezért a 

kereszttáblás elemzés nem végezhető el, hiszen a cellagyakorisági feltétel nem teljesült. 

Azonban kijelenthető, hogy azok az üzletek, melyek alkalmazzák ezt az SP megoldást a 
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diszkont és az átlagos kategóriába tartózók rövid ideig vetik be, viszont az exkluzív üzletek 

hosszabb időtartamra időzítik. A többi promóciós technika kapcsán sem lehetett 

szignifikáns összefüggést feltárni, így az egyes promóciós technikák alkalmazásának 

időtartama és a kiskereskedelmi stratégia között nincs szignifikáns kapcsolat. Az időtartam 

kategóriáinak átkódolásával sem tudtam statisztikailag igazolható összefüggésre 

rávilágítani. 

Az ötödik „a” hipotézis első csoportját elutasítom, hiszen nem mutatható ki egyértelmű 

kapcsolat a kiskereskedelmi stratégia és az egyes SP eszközök alkalmazásának módja 

között. 

H5b:  A régebben alapított, kevesebb dolgozói létszámú városi üzletek rövidebb ideig 

alkalmazzák az értékesítésösztönző programokat, mint a 21. században létrehozott 

nagyobb létszámú fővárosi ruhaboltok. 

Az üzletek statisztikai sajátosságai közül a vállalkozás működésének helye kapcsán a 

tavaszi és az őszi vásárok alkalmazásának ideje között találtam kapcsolatot. A fővárosban 

található ruhaboltok egy hónapnál hosszabb ideig (55,2%) vagy a készlet erejéig (44,8%) 

alkalmazzák a tavaszi vásárt, a városokban működő üzletek inkább addig, amíg van az 

árukészletből (63%), viszont a megyeszékhelyen letelepült kereskedők egy hónapnál 

hosszabb ideig (67,9%) vetik be. A χ2 statisztika értéke 12,416 négyes szabadságfok és 

0,015 szignifikancia mellett, Φ értéke 0,384, λ-é pedig 20,6%. Az egy hónapnál hosszabb 

időtartamú őszi vásár a megyeszékhelyen letelepült vállalkozások 75%-ára, a fővárosiak 

53,8%-ára jellemző. A városi kereskedők egy hónapnál tovább (36%), illetve a készlet 

erejéig (64%) alkalmazzák. Az őszi vásár időtartama és az üzlet működésének helye között 

szignifikáns kapcsolat van (χ2 = 10,342; df = 4; p = 0,035), bár a Φ (0,362) és a λ (19,8%) 

értéke alacsony. Egy másik összefüggés az egy üzletvezető által irányított kiskereskedelmi 

egységek száma és az évfordulós vásár alkalmazása között mutatható ki. Azok a 

boltvezetők, akik az évfordulós vásárt egy hónapnál tovább alkalmazzák több mint 2 

üzletet működtetnek, szemben azokkal, akik rövid ideig vetik be a születésnapi akciókat, 

mert azok csak egy boltot irányítanak (F = 3,45; p = 0,042, η2 = 15,2%). 

Összességében megállapítható, hogy nincs kapcsolat az egyes promóciós technikák 

időtartama és a kiskereskedők által folytatott stratégia között. A fővárosi ruhaboltok 

hosszabb ideig alkalmazzák a tavaszi vásárt, mint a megyeszékhelyen működők, viszont az 

őszi vásárnál éppen ennek ellentéte mondható el. Azok a kereskedők, melyek az évfordulós 
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vásárt hosszabb időre alkalmazzák, több üzletet irányítanak, mint akik csak rövid időre 

vetik be e promóciós megoldást. 

Az ötödik „b” hipotézist az alábbi módosítással elfogadom: 

H5b:   Az évfordulós vásárt hosszabb ideig garantáló üzletek vezetői több üzletet 

irányítanak, mint ezt a promóciós megoldást rövid ideig alkalmazó kereskedők. A 

fővárosi ruhaboltok hosszabb ideig biztosítják a tavaszi vásárt, mint a városiak, 

viszont az őszi kiárusítást rövidebb időtartamra garantálják. 

 

A kedvezmény mértéke 

H5c:  A diszkontüzletek általában nagyobb mértékű kedvezményeket adnak, mint az 

exkluzív ruhaboltok. 

A versenyeket, nyereményjátékokat a vállalkozások 5,1%-a használja ki, 1,9% kisebb 

értékű (5 000 Ft alatti) díjat kínál fel, 3,2%-a pedig nagyobb értékben (5 000 Ft és 20 000 

Ft között). A kuponoknál két lehetőség van vagy Ft-os, vagy százalékos kedvezmény 

nyújtása. A megkérdezett ruhaboltok 8,8%-a 500 Ft-os kedvezményt kínál, 12%-a 1 000 

Ft-ot, 3,7%-a pedig 2 000 Ft-ot. Az üzletek 2,8%-a 5%-os, 15,7%-a 10%-os, 6%-a 20%-os 

árengedményt ajánl kupon formájában. Az üzletek leggyakrabban az 50%-os vagy az alatti 

leértékeléseket alkalmazzák, az ennél nagyobb mértékű engedmény csak kevés helyen 

fordul elő. A különböző akciók mértékét a 27. táblázat foglalja össze részletesen. 

27. táblázat: A különböző leértékelések mértéke 
50% alatti 50%-os 50% feletti ÖSSZESEN LEÉRTÉKELÉSEK 

MÉRTÉKE n % n % n % n % 
Árengedmény, akció 140 64,8% 65 30,1% 4 1,9% 209 96,8%
Nyári vásár 126 58,3% 64 29,6% 5 2,3% 195 90,3%
Téli vásár 119 55,1% 70 32,4% 4 1,9% 193 89,4%
Tavaszi vásár 106 49,1% 39 18,1% 3 1,4% 148 68,5%
Őszi vásár 101 46,8% 34 15,7% 3 1,4% 138 63,9%
Évfordulós vásár 24 11,1% 15 6,9% 1 0,5% 40 18,5%

Forrás: Saját kutatás, n = 216 

 

Az egyet fizet, kettőt kap akciók közül a kereskedők 2,3%-a használja azt a megoldást, 

hogy két ruhadarab vásárlása esetén az olcsóbb ingyen van, 20,4% három, 8,8% pedig 

négy darab megvételekor ad egyet, rendszerint a legalacsonyabb árkategóriájút. A 

hűségprogramoknál a kereskedők 3,7%-a 5%-os, 9,7%-a 10%-os, 0,5%-a 15%-os, 3,2%-a 
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20%-os és 0,5%-a 25%-os kedvezményt biztosítanak egy bizonyos összegű (10 000 Ft-tól 

kezdődően 100 000 Ft-ig) vásárlás után. Az ajándékok esetében a vállalatok 12%-a 1 000 

Ft értében, 4,2%-uk 2 000 Ft értékben, 1,8%-uk pedig 3 000 Ft-os szuvenírt ajánl fel.  

A kiskereskedelmi stratégiák és a statisztikai jellemzők közötti összefüggés feltárása 

érdekében átkódolást végeztem az egyes promóciós technikák nyújtotta kedvezmények 

értékében. Így elkülönítettem a kis-és a nagymértékű juttatásokat. Az árengedményeknél 

az 50% alatti, kuponoknál az 1 001 Ft alatti és a 11%-os kedvezmény alatti, BOGOF 

ösztönzéseknél a két vagy három ruhanemű megvásárlásához kapcsolódó, ajándékoknál az 

1 501 Ft érték alatti, hűségprogramoknál a 11% alatti, nyereményjátékoknál az 5 000 Ft 

alatti díj tartozott a kisebb értékű ösztönzések közé. Ennek megfelelően az 

árengedményeknél az 50%-os és az afeletti, kuponoknál az 1 001 Ft feletti és a 20%-os 

kedvezmény, BOGOF ösztönzéseknél a négy ruhanemű megvásárlásához kapcsolódó, 

ajándékoknál az 1 501 Ft érték feletti, hűségprogramoknál a 15%-os vagy afeletti, 

nyereményjátékoknál az 5 000 Ft vagy annál drágább díj tartozott a nagy értékű 

ösztönzések közé (28. táblázat). 

28. táblázat: Az egyes SP technikák által nyújtott kedvezmények mértéke 

KIS ÉRTÉKŰ NAGY ÉRTÉKŰ ÖSSZESEN LEÉRTÉKELÉSEK 
MÉRTÉKE 

n % n % n % 
Árengedmény, akció 140 64,8% 69 31,9% 209 96,8%
Nyári vásár 126 58,3% 69 31,9% 195 90,3%
Téli vásár 119 55,1% 74 34,3% 193 89,4%
Tavaszi vásár 106 49,1% 42 19,4% 148 68,5%
Őszi vásár 101 46,8% 37 17,1% 138 63,9%
Kupon 85 39,4% 21 9,7% 106 49,1%
Egyet fizet, kettőt kap 49 22,7% 19 8,8% 68 31,5%
Ajándék 29 13,4% 10 4,6% 39 18,1%
Évfordulós vásár 24 11,1% 16 7,4% 40 18,5%
Hűségprogram 29 13,4% 9 4,2% 38 17,6%
Verseny, nyereményjáték 4 1,9% 7 3,2% 11 5,1%

Forrás: Saját kutatás, n = 216 

A megkérdezett ruhaboltok kiskereskedelmi stratégiától függetlenül kismértékű 

kedvezményeket nyújtanak, ezért a kereszttáblás elemzés alapján nem tudtam szignifikáns 

összefüggéseket kimutatni, azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy az exkluzív 

ruhaboltok nagyobb összegű díjakat vetnek be egy-egy nyereményjáték kapcsán, mint a 

diszkontok és az átlagos ruhaboltok. Ugyanez fennáll az ajándékok esetén, illetve a 

kuponoknál. 
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Az ötödik „c” hipotézist elutasítom, hiszen nem mutatható ki egyértelmű kapcsolat a 

kiskereskedelmi stratégia és az egyes SP eszközök által garantált kedvezmény mértéke 

között. 

H5d: A régebben alapított, kevesebb dolgozói létszámú városi üzletek kisebb mértékű 

kedvezményeket garantálnak, mint a 21. században létesített nagyobb létszámú 

fővárosi ruhaboltok. 

A vállalkozások statisztikai profilját figyelembe véve a dolgozói létszám és a regionális 

elhelyezkedés, valamint településtípus esetén mutatható ki statisztikailag szignifikáns 

kapcsolat. A versenyek és nyereményjátékok kapcsán igaz, hogy azoknál a vállalatoknál, 

ahol kisebb értékű díjat ajánlanak fel kevesebb a teljes munkaidőben dolgozók átlagos 

létszáma (1,5; Szórás = 0,577), mint ott ahol értékesebb jutalomban (3,71; Szórás = 1,7) 

részesülhetnek a vásárlók. A F próba alapján (F = 6,095; df1 = 2; df2 = 9; p = 0,001; η2 = 

40,4%) az eltérés szignifikáns és a kapcsolat is erős a változók között. Azok a ruhaboltok, 

melyek kihasználják a vevők játékos kedvét, több főállású munkatársat foglalkoztatnak, 

vagyis nagyobb alapterületen működnek. A χ2 statisztika (χ2 = 12,696; df = 2; p = 0,002; 

Cramer féle V = 0,432, λ = 1,9%) eredményeként szignifikáns kapcsolat van a BOGOF 

ösztönzések mértéke és a vállalkozás regionális elhelyezkedése között. A Nyugat-

Dunántúlon működő vállalkozások 95%-a, a Közép-Dunántúlon letelepültek 85,7%-a, a 

budapestiek 52,9%-a alacsonyabb értékű kedvezményt nyújt. Így megállapítható, hogy a 

legnagyobb mértékű engedményt a fővárosban adják az egyet fizet, kettőt kap típusú 

ösztönzéseknél. Ugyanez az összefüggés településtípus szerint is fennáll, vagyis a BOGOF 

akciót alkalmazó üzletek a megyeszékhelyeken (94,7%) és a városokban (83,3%) általában 

alacsonyabb mértékű kedvezményt nyújtanak. A fővárosban a mennyiségi kedvezményt 

kihasználó üzletek 55,6%-a alacsonyabb, 44,4%-a nagyobb mértékben teszi ezt meg. A 

kereszttáblás elemzés eredménye értelmében szignifikáns kapcsolat van az egyet fizet, 

kettőt kap akciók mértéke és az üzlet elhelyezkedésének településtípusa között (χ2 = 

10,381; df = 2; p = 0,006; Cramer féle V = 0,394, λ = 0%). 

Több szignifikáns kapcsolatot nem sikerült azonosítanom, de néhány dolgot kiemelnék: 

 A Nyugat- (86,7%) és Közép- dunántúli régióban (85,7%) tevékenykedő divatüzletek 

általában kisebb értékű engedményt kínálnak fel a hűségprogramok kapcsán, mint a 

fővárosiak (62,5%), ahol az üzletek 37,5%-a 15%-nál nagyobb kedvezményt garantál 

egy bizonyos összegű vásárlás után. 



7. A kutatás eredményei 

 128

 Azok a vállalatok, melyek kisebb értékű ajándékot adnak a vásárláskor a Közép-

dunántúli területegységen (85,7%) és a fővárosban (80%) összpontosulnak a 

legnagyobb arányban. Nyugat-Dunántúlon az ajándékot felkínáló üzletek 35,3%-a 

1 500 Ft feletti jutalmat biztosít. 

 Az őszi vásárt alkalmazó összes dunántúli kereskedő 50% alatti értékben teszi, 

viszont a fővárosiak 93,6%-ban, 6,4%-uk egészen nagymértékű leárazást is garantál.  

A vizsgálatból megállapítható, hogy kiskereskedelmi stratégiától függetlenül a ruhaboltok 

minden egyes promóciós technikánál a kisebb összegű kedvezmények nyújtása mellett 

döntenek. A versenyek, nyereményjátékok esetében a nagyobb dolgozói létszámú üzletek 

tudnak értékesebb díjakat felajánlani. A budapesti kereskedők jellemzőn nagyobb értékű 

kedvezményt tudnak felajánlani az egyet fizet, kettőt kap akciók kapcsán, mint a 

dunántúliak, illetve a városiak. 

A hipotézis „d” részét az alábbi módosítással elfogadom: 

H5d:  A kevesebb dolgozói létszámú, városi üzletek kisebb mértékű kedvezményeket 

garantálnak, mint a nagyobb létszámú fővárosi ruhaboltok, különösen a versenyek 

és nyereményjátékok, valamint egyet fizet, kettőt kap akciók kapcsán. 

ATL támogatás 

H5e:  A diszkontüzletek nem helyeznek nagy hangsúlyt a vásárlásösztönző kampány 

ATL támogatására és a fogyasztók bolton kívüli informálására. 

A vállalkozások 98,6%-a a bolton belüli hirdetést választja, 53,2%-a a szórólapokon, 

katalógusokon keresztüli direkt marketinges formát, 44,4%-a a nyomtatott sajtót, 33,8%-a 

egyéb tömegmédiumot – helyi TV, rádió, internet – preferálja, a közvetlen leveleken 

keresztül történő értesítés mellett a vizsgált üzletek 17,1%-a dönt. Nyomtatott sajtóban az 

exkluzív üzletek 61,7%-a, az átlagos ruhaboltok 40%-a, a diszkontok 35,4%-a hirdeti meg 

a promóciókat. A χ2 statisztika értelmében (χ2 = 12,075; df = 2; p = 0,006) szignifikáns 

kapcsolat van a sajtóban történő hirdetés és az üzletek kiskereskedelemi stratégiája között, 

de az összefüggés erőssége gyenge (Cramer féle V = 0,216) és λ értéke is alacsony (6,8%), 

ami azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi stratégia ismerete csupán kismértékben járul hozzá 

a nyomtatott sajtóban történő reklámozásra adott becsléshez. A kereszttáblás elemzés 

eredményeként szignifikáns kapcsolat áll fenn a helyi TV-ben, rádióban vagy interneten 

keresztül történő ATL támogatás és az üzlet által követett marketingstratégia között (χ2 = 

7,923; df = 2; p = 0,019). E módszert valamivel kevesebb, mint az exkluzív üzletek fele 
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választja (48,3%), míg az átlagos ruhaboltok közel harmada (30%), valamint a diszkont 

üzletek 26,2%-a. Ebben az esetben is közepesnél gyengébb kapcsolat áll fenn a változók 

között (Cramer féle V = 0,192, λ = 1%). Szórólapokon, katalógusokban, brosúrákban 

hirdet a legtöbb kereskedő, az exkluzív üzletek 65%-a, a diszkontok 50,8%-a és az átlagos 

ruhaboltok 47,8%-a. A χ2 statisztika értelmében nincs szignifikáns kapcsolat a változók 

között, azonban egyértelműen látszik a tendencia, hogy az exkluzív üzletek számára a 

leglényegesebb a vásárlásösztönző kampányok meghirdetése a bolton kívül és ők 

használják ki leginkább azt outdoor médiumokat. A közvetlen e-mailes vagy postai levelek 

küldése a kis üzleteknél még nem bevett gyakorlat, az exkluzív boltok 31,7%-a, az átlagos 

ruhaboltok 13,3%-a alkalmazza, a diszkontokra pedig alig jellemző, hiszen 9,2%-uk él 

ezzel a lehetőséggel. A kereszttáblás vizsgálat szignifikáns eredményt hozott (χ2 = 12,655; 

df = 2; p = 0,002), de a változók közötti kapcsolat gyenge (Cramer féle V = 0,243; λ = 

4,3%). 

A vizsgálat alapján a hatodik „e” alhipotézist elfogadom:  

H5e:  Az exkluzív üzletek helyeznek nagy hangsúlyt a vásárlásösztönző kampány ATL 

támogatására, különösen a nyomtatott sajtóra, a helyi TV-re, rádióra, internetre, 

illetve a közvetlen levelekre. 

H5f: A régebben alapított, kevesebb dolgozói létszámú városi üzletek nem helyeznek 

nagy hangsúlyt a vásárlásösztönző kampány ATL támogatására és a fogyasztók 

bolton kívüli informálására. 

Az üzletek statisztikai profilja közül a vállalkozás alapításának éve és az SP kampány ATL 

támogatása között nincs statisztikailag kimutatható kapcsolat, viszont regionális 

viszonylatban már igen. A Budapesten működő vállalkozások 74,6%-a, a Közép-

Dunántúlon találhatók 51,2%-a, valamint a Nyugat-Dunántúlon letelepültek 39,2%-a 

hirdeti meg akcióit szórólapokon (χ2 = 21,204; df = 2; p = 0,000). A két változó közötti 

kapcsolat közepesen erős (Cramer féle V = 0,313), a vállalkozások működésének 

regionális ismerete 16,3%-kal javítja a szóróanyagokon keresztül történő hirdetésre adott 

előrejelzést. A DM levelek küldése a budapesti boltok 25,4%-ára, a közép-dunántúliak 

20,9%-ára és a nyugat-dunántúliak 9,8%-ára jellemző. A közvetlen ajánlatok és a 

regionális elhelyezkedés között szignifikáns (χ2 = 7,675; df = 2; p = 0,022), közepesnél 

gyengébb (Cramer féle V = 0,189; λ = 5,3%) a kapcsolat. 
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Településtípus alapján szintén kimutathatók szignifikáns kapcsolatok: 

 A fővárosban működő vállalkozások 74,3%-a, a megyeszékhelyen találhatók 46,1%-

a, a városokban letelepültek 38,9%-a adja hírül akcióit, promócióit szórólapokon (χ2 

= 18,768; df = 2; p = 0,000; Cramer féle V = 0,297; λ = 13,5%). 

 A közvetlen leveleket, mint információtovábbító eszközöket leginkább a fővárosi 

üzletek (28,6%) alkalmazzák, a városokban (13%) és megyeszékhelyeken (11,2%) 

működő boltokra alig jellemző (χ2 = 9,183; df = 2; p = 0,010; Cramer féle V = 0,208; 

λ = 6,2%). 

A teljes munkaidőben dolgozók száma alapján az F próba értelmében az alábbi 

szignifikáns eltérések mutathatók ki: 

 Azok az üzletvezetők, melyek a helyi médiumokban vagy az interneten adják hírül 

promócióikat több alkalmazottat foglalkoztatnak (≈ 3 fő), mint amelyek nem 

használják (≈ 2 fő) ezt a médiumot (F = 8,383; df1 = 1; df2 = 208; p = 0,04; η2 = 

3,9%).  

 A vevők szórólapokon, katalógusokon keresztül történő informálása a nagyobb 

üzletekre (≈ 3 fő) jellemző (F = 9,961; df1 = 1; df2 = 208; p = 0,002; η2 = 4,6%). 

 A direkt levelekben történő értesítéssel szintén a több munkavállalót alkalmazó (≈ 3 

fő) üzletek élnek (F = 4,46; df1 = 1; df2 = 208; p = 0,036; η2 = 2,1%). 

Összességében megállapítható, hogy a nyomtatott sajtóban az exkluzív üzletek hirdetik 

meg akcióikat. A helyi hatókörű médiumokat (nyomtatott sajtó, TV, rádió), internet 

bevetése szintén a magas minőségű, márkás ruhaneműket magas áron kínáló boltokra 

jellemző, melyek 3 főnél több dolgozót foglalkoztatnak teljes munkaidőben. A DM levelek 

küldése még nem elterjedt az üzletek körében, de inkább a fővárosban működő, több 

alkalmazottat foglalkoztató (3 fő) exkluzív üzletek élnek e lehetőséggel. A szórólapok 

osztogatását szintén a budapesti, nagyobb dolgozói állománnyal rendelkező üzletek vetik 

be.  

A vizsgálat alapján a hatodik „f” alhipotézist elfogadom:  

H5f:  Az akciókról, promóciókról történő bolton kívüli tájékoztatás változatos módja 

(helyi média, DM, szórólap) főként a budapesti nagyobb üzletekre jellemző.   
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7.3. A vevői minta bemutatása 

A vevői kutatás során 419 fős minta (összes megkérdezett 640 fő, válaszadási hajlandóság 

65,46%) jött össze. Az eredetileg tervezett kvótákat nem sikerült teljes mértékben tartani, 

hiszen a nők és a fiatalabbak empatikusabbnak bizonyultak a válaszadás során, illetve 

nagyobb érdeklődést mutattak a kérdőív kitöltése iránt. A minta demográfiai összetétele az 

alábbiak szerint alakul: 

 Nem alapján: 63,7% nő, 36,3% férfi. 

 Életkor alapján: 13,6% 19 év alatti középiskolás, 32,2% 20-29 éves, 34,4% 30-39 éves, 

13,8% 40-49 éves, illetve 6%-a 50 év feletti. 

 Lakhely alapján: 29,6% faluban, vagy községben, 33,2% városban, 27,9% 

megyeszékhelyen, 7,6% pedig a fővárosban él. 

 A vásárlás helyszíne alapján: 56,6%-a a Nyugat-dunántúli régióban, 23,1%-a a Közép-

dunántúli régióban, 20,3%-a pedig Budapesten vásárol felsőruházati árucikket.  

 Háztartás mérete alapján: 7,2% egyedülálló, 20,3% kétfős háztartásban élő, 22,4% 

háromfős, 35,8% 4 fős és 12,8% ennél nagyobb háztartásban él.  

 Iskolai végzettség alapján: 8,1% alapfokú, 59,4% középfokú, 33,2% felsőfokú 

végzettségű.  

 Anyagi helyzet alapján: 5% átlagosnál rosszabb, 80,2% átlagos és 12,4% átlagosnál 

jobb anyagi helyzetű. 

7.4. A vásárlókra vonatkozó hipotézisek tesztelése  

A vásárlókra irányuló hipotézisek tesztelése szintén az SPSS programcsomaggal történt. A 

különféle többváltozós statisztikai eljárások lefuttatása előtt minden esetben ellenőriztem a 

feltételek teljesülését, vagyis a módszer alkalmazhatóságát.  

7.4.1. A vásárlási kategóriákkal kapcsolatos hipotézis 

A hetedik hipotézis a vásárlói típusok és az SP technikák kedveltsége közötti 

összefüggésre irányult, mégpedig abból a feltételezésből kiindulva, hogy azok az egyének, 

akik szeretnek felsőruházati árucikket vásárolni, előnyben részesítik az érték hozzáadó 

technikákat, mint azok a fogyasztók, akik célorientáltan kötelességből teszik azt.  

H6: Amíg a feladatorientált vásárlók a pénzügyi promóciókat kedvelik, addig az 

élményorientált vásárlók az ajándék típusú ösztönzéseket részesítik előnyben. 
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A hipotézis teszteléséhez először elkülönítettem a feladat-és élményorientált vásárlókat. 

Ehhez Babin és társai (1994) által kifejlesztett skálákból indultam ki (29 táblázat).  

29. táblázat: A vásárlás hedonista és hasznossági aspektusai 
ATTITŰDÁLLÍTÁSOK 
V1 HED_1 A ruhavásárlás igazi élmény számomra.  
V2 HED_2 A ruhavásárlás számomra egy kellemes kikapcsolódási lehetőség.  
V3 HED_3 Ruhavásárlás alkalmával megfeledkezem a mindennapi problémákról. 
V4 HED_4 A ruhavásárlás számomra kedvtelés és nem kötelesség. 
V5 HED_5 Általában nem sajnálom a ruhavásárlással töltött időt. 
V6 UTIL_1 Ruhavásárláskor általában nem sikerül megtalálnom az ideális darabot. 
V7 UTIL_2 Ruhavásárláskor csak azokat a dolgokat nézem meg, amiket keresek. 

V8 UTIL_3 Csalódottá tesz, ha több boltot is fel kell keresnem ahhoz, hogy ráleljek az ideális 
ruhadarabra. 

Forrás: Babin, B. J. – Darden, W. R. – Griffin, M. (1994) Work and/or Fun: Measuring Hedonic and 
Utilitarian Shopping Value, Journal of Consumer Research alapján saját szerkesztés 

 

Az első 5 attitűdállítás a hedonista vásárlási szokásra vonatkozott, míg az utolsó három a 

hasznosságira vagy céltudatosra. Az utolsó három Likert skálán mért változónál figyeltem 

a kutatók által javasolt fordított kódolásra, ezért a kérdőívben az állításokat ellentétesen 

fogalmaztam meg. A skálák megbízhatónak minősültek, hiszen Cronbach-alfa értéke 

0,843, vagyis a skálát alkotó állítások konzisztensnek tekinthetők a mért fogalommal 

(Sajtos – Mitev, 2007 p. 26.).  

A hipotézis teszteléséhez először faktorelemzést futattam le, hogy valóban megfelelően 

különülnek-e el az élmény- és a feladatorientáció a vásárlás kapcsán. Az adatredukciós 

eljárás megkezdése előtt ellenőriztem, hogy az adatok alkalmasak-e a többváltozós 

statisztikai módszer elvégzésére. Az adatok metrikus skálán mértek, a normalitás feltétele 

teljesült a Kolmogorov-Smirnov és a Shapiro-Wilk próbák alapján, a multikollinearitás 

fennállt. Az 56 kapcsolatból 46 szignifikáns és 0,848-as korreláció is kimutatható volt a V2 

és a V4 változó között, vagyis a ruhavásárlás „kellemes kikapcsolódási lehetőségként” való 

megítélése, valamint a „kedvtelésként és nem kötelességként” való megélése. A 

mintaelemszám 419, a vizsgált változók száma 8, vagyis 52-szer nagyobb a 

megkérdezettek számánál, tehát a módszer alkalmazható ebben az esetben (Sajtos - Mitev, 

p. 248-249.). 

A konfirmatorikus faktorelemzést használtam, faktorextrakciós módszernek pedig 

főkomponens elemzést választottam. Az anti-image korrelációs mátrix alapján az MSA 

értékek 0,576 és 0,949 között alakultak, a Bartlett-teszt (χ2 = 1984,403; df = 28, p = 0,000) 

szignifikáns, a KMO értéke 0,896, ami megerősített abban, hogy a faktorelemzés alkalmas 



7. A kutatás eredményei 

 133

módszer a változók faktorokba tömörítésére. A főkomponensek számának 

meghatározásakor a priori kritérium és a varianciahányad módszer értelmében két faktort 

lehetett elkülöníteni, ami a teljes variancia 66,409%-át magyarázza. A Kaiser-kritérium 

szintén ezt erősíti meg, hiszen két komponensnek nagyobb a sajátértéke egynél, a 

könyökszabály, vagyis a Scree-teszt töréspontja is a két faktort indokolta. A faktorok 

rotálását a Varimax módszerrel végeztem el, a kommunalitások értéke minden esetben 0,3 

feletti érték. A faktorsúlyokat a 30. táblázat foglalja össze. Az első faktor a teljes variancia 

43,753%-át magyarázza és a hedonista vásárlási orientációt foglalja magában, nevezetesen 

az élményvásárlást, ami kedvtelés, egy kikapcsolódási lehetőség és igazi élmény. A 

„boldoggá tesz, ha több boltot is fel kell keresnem, hogy ráleljek az ideális ruhadarabra” 

szintén a vásárlást, mint egyfajta örömforrást jelölő főkomponensbe került, bár a 

faktorsúlya 0,5-ös értéket kapott. A második faktor a teljes variancia 22,553%-át 

magyarázza és a hasznossági értékeket tömöríti, azaz az ideális ruhanemű megtalálását és a 

vásárláskori koncentrációt.  

30. táblázat: A faktorelemzés eredménye 
FAKTOROK NEVE  VÁLTOZÓK FAKTORSÚLY

V4 A ruhavásárlás számomra kedvtelés és nem kötelesség. 0,924 
V2 A ruhavásárlás egy kellemes kikapcsolódási lehetőség. 0,915 
V5 Általában nem sajnálom a ruhavásárlással töltött időt. 0,905 
V1 A ruhavásárlás igazi élmény számomra. 0,887 

V3 Ruhavásárlás alkalmával megfeledkezem a mindennapi 
problémákról. 0,799 

Hedonista vásárlás 

V8 Boldoggá tesz, ha több boltot is fel kell keresnem 
ahhoz, hogy ráleljek az ideális ruhadarabra. 0,500 

V6 Ruhavásárláskor általában sikerül megtalálnom az 
ideális darabot. 0,829 

Hasznossági vásárlás 
V7 Ruhavásárláskor csak azokat a dolgokat nézem meg, 

amiket keresek. 0,539 

Főkomponens-elemzés Varimax rotációval, magyarázott variancia 51,861% 
Forrás: Saját kutatás 

Ezt követően a faktorelemzés eredményét felhasználva lefutattam a hierarchikus 

klaszterelemzési eljárást a Ward módszerrel. A statisztikai eljárásba 410 válaszadó adatai 

kerültek be. A szegmentálás alapját az élmény-és a feladatorientáció jelentette, az 

összevonási séma alapján a vásárlók három homogén és közel azonos nagyságú csoportját 

sikerült elkülöníteni. Az F statisztika alapján ezek a vevői rétegek szignifikánsan 

különböznek egymástól az élmény (F = 306,742; df1 = 2; df2 = 407; η2 = 60,1%) és 

feladatközpontúság tekintetében (F = 254,589; df1 = 2; df2 = 407; η2 = 55,6%). A 

fogyasztók 37,7%-a élményvásárló, aki számára a felsőruházati árucikkek beszerzése egy 

kellemes kikapcsolódási lehetőség, ami jó alkalom, hogy az ember megfeledkezzen a 
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mindennapi problémáiról. A feladatorientált csoport szintén létezik, arányuk 30,1% a 

mintában. Ők kötelességként tekintenek a vásárlásra, nem látnak benne különösebb örömöt 

vagy élményt, és csak azokat a dolgokat nézik meg, amiket keresnek és általában rá is 

bukkannak az ideális darabra. Ugyanakkor léteznek céltudatos vásárlók, a teljes minta 

30,1%-a, akikre nem feladatként, de nem is élményként tekintenek a vásárlásra, vagyis 

közönyösek a téma iránt, ők a céltudatos vásárlók. Az eredmények megbízhatósága 

érdekében a nem hierarchikus klaszterelemzési eljárások közül a K-közép módszerrel 

ellenőriztem a három vásárlói szegmens létjogosultságát. A módszer ugyanazt az 

eredményt adta és az F statisztika alapján ezek a vevői rétegek szignifikánsan különböznek 

egymástól az élmény- (F = 327,697; df1 = 2; df2 = 407; η2 = 61,7%) és feladatközpontúság 

tekintetében (F = 313,086; df1 = 2; df2 = 407; η2 = 60,6%), csak a gyakoriság 

eloszlásokban adódott eltérés, de nem jelentős (34. ábra). 

34. ÁBRA: VÉGSŐ KLASZTERKÖZÉPPONTOK HIERARCHIKUS ÉS NEM HIERARCHIKUS 
ELJÁRÁSSAL 

 
Forrás: Saját kutatás, n = 410 fő 

 

Kereszttáblás elemzés segítségével vizsgáltam, milyen demográfiai ismérvekkel 

jellemezhetők az egyes vásárlói csoportok. A χ2 statisztika (χ2 = 21,826; df = 2; p = 0,000; 

Cramer féle V = 0,23; λ = 7,4%) alapján szignifikáns kapcsolat van a nem és a 

klasztertagság között. Az élményvásárlók 75,3%-át nők alkotják, míg a feladatorientáltak 

48,4%-át és a céltudatosak 62,7%-át. A feladatorientált vásárlók jellemzően férfiak és 

közöttük nagyon kevés (24,7%) a hedonista típusú vevő. Az életkor tekintetében nincs 

statisztikailag igazolható kapcsolat, még az adatok átkódolásával72 sem, ugyanakkor 

elmondható, hogy az élményvásárlók 51,3%-a fiatal, 41,8%-a pedig középkorú. A 

                                                 
72 A fiatal kategóriába tartoznak a 9 év alattiak, középkorúak a 30 és 49 év közöttiek, valamint idősnek 
tekinthetők az 50 év felettiek.  
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feladatorientált, illetve a céltudatos vásárlók inkább középkorúak (56,3%, valamint 

49,2%), de a fiatalok között is vannak, akik nem szeretnek vásárolni, főként a férfiak. 

Iskolai végzettség alapján elmondható, hogy az élményvásárlók 12,7%-a alapfokú, 52,5%-

a középfokú, a feladatorientált vevők 8,7%-a általános iskolai, 61,9%-a érettségizett vagy 

szakmai képesítést szerzett, 29,4%-a pedig főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkező. A 

céltudatosok 2,4%-a alapfokú, 65,6%-a középfokú, 32%-a felsőfokú iskolázottságú. Az 

élményorientált csoportban az átlagnál többen vannak az általános iskolát végzettek és a 

diplomások. A kapcsolat szignifikáns (χ2 = 11,717; df = 3; p = 0,020; Φ= 0,169; λ = 0%), 

de nagyon gyenge és λ becslő értéke sem értelmezhető. Az anyagi helyzet megítélésével 

kapcsolatosan nem lehet szignifikáns összefüggést kimutatni klasztertagság alapján, 

mindegyik szegmensben az átlagos anyagi körülmények között élők vannak túlnyomó 

(82%) többségben, ahogy az eredeti mintában is. Az átlagos háztartásméret mindhárom 

vevőkörben 3 fő. Sikerült elkülöníteni a feladat- és az élményorientált vásárlók csoportját, 

illetve azonosítani egy harmadik vevőcsoportot, akik számára a felsőruházati árucikkek 

megvétele nem jelent örömet, de teljesítendő feladatot sem, hanem eleget tesznek a 

vásárlásnak mindenféle érzelmektől mentesen.  

A következő lépésben arra akartam választ kapni, hogy Chandon (2000) kutatási 

eredménye megerősítést nyer-e Magyarországon. Az egyes promóció típusok hedonista és 

hasznossági előnyének elkülönítéséhez a 31. táblázatban megjelenő attitűdállításokat 

használtam fel. Minden egyes válaszadónak meg kellett jelölni, hogy a vizsgált hat 

eladásösztönző technika közül melyik a kedvence és aztán három hasznossági és három 

hedonista haszon szempontjából értékelni. 

31. táblázat: A promóciók nyújtotta előnyök típusai 
A VÁSÁRLÁST ÖSZTÖNZŐ TECHNIKA HATÁSÁRA…. ELŐNY TÍPUSA 
… pénzt takarítok meg. Hasznossági_1
…. magas minőségű ruhadarabhoz jutok hozzá kedvező áron. Hasznossági_2
… eszembe jut, hogy milyen ruhadarabra van szükségem. Hasznossági_3
… vásárolt ruhadarabra büszke vagyok. Hedonista_1
… lehetőségem nyílik új márka megvásárlására. Hedonista_2
… szórakoztató élményben van részem. Hedonista_3
Forrás: Chandon et al. (2000) A Benefit Congruency Framework of Sales Promotion Effectiveness, p. 68-69. 

Mindegyik vásárlásokat motiváló módszer kapott szavazatot, legtöbbet az árengedmény és 

a szezonális kiárusítások (68,5%). A válaszadók 16,2%-a az egyet fizet, kettőt kap 

akciókat, 6,2%-a a kuponokat, 5,5%-a a hűségprogramokat, 2,6%-a az ajándékokat, 0,7%-a 

pedig a nyereményjátékokat jelölték be, mint legjobban kedvelt SP technika.  
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Az egyes promóciók nyújtotta hedonista és hasznossági előny feltárásához a megerősítő 

faktorelemzést használtam, faktorextrakciós módszernek pedig főkomponens elemzést 

választottam. Az adatok alkalmasnak bizonyultak, hiszen a 30 korrelációs értékből 18 volt 

szignifikáns (60%). Az anti-image korrelációs mátrix alapján az MSA értékek 0,475 és 

0,709 között alakultak, a Bartlett-teszt (χ2 = 220,279; df = 15, p = 0,000) szignifikáns, a 

KMO értéke 0,601 elfogadható, ami megerősített abban, hogy a faktorelemzés alkalmas 

módszer a változók faktorokba tömörítésére. A főkomponensek számának 

meghatározásakor a priori kritérium és a varianciahányad módszer, valamint a Kaiser-

kritérium és a könyökszabály értelmében két faktort lehetett elkülöníteni, ami a teljes 

variancia 51,861%-át magyarázza. A faktorok rotálását a Varimax módszerrel végeztem el, 

a faktorsúlyokat a 32. táblázat foglalja össze. Az első faktor a teljes variancia 28,353%-át 

magyarázza és a hedonista előnyöket, vagyis a szórakozást, a felfedezés élményét és a 

büszkeséget foglalja magában, ugyanakkor a gazdasági haszon közül az SP emlékeztető 

funkciója is ebbe a faktorba került. A második faktor a teljes variancia 23,508%-át adja, és 

a hasznossági előnyöket foglalja magában, a pénzspórolás és a magas minőségű 

ruhadarabhoz való hozzájutás esélyét.  

32. táblázat: A faktorelemzés eredménye 
FAKTOROK NEVE VÁLTOZÓK  FAKTORSÚLY

Szórakoztató volt a promócióban részt venni. Hedonista_3 0,735 
A promóció hatására eszembe jutott, hogy 
milyen ruhadarabra van szükségem. Hasznossági_3 0,686 

Az akció által lehetőségem nyílt egy új márka 
megvásárlására. Hedonista_2 0,647 

Hedonista előnyök 

Büszke vagyok a megvett ruhadarabra. Hedonista_1 0,441 
Az akció által pénzt takarítottam meg. Hasznossági_1 0,872 

Hasznossági előnyök Az akció által magasabb minőségű 
ruhadarabhoz jutottam hozzá kedvező áron. Hasznossági_2 0,765 

Főkomponens-elemzés Varimax rotációval, magyarázott variancia 51,861% 
Forrás: Saját kutatás 

Varianciaelemzés segítségével tesztelem, hogy szignifikáns eltérés van-e az egyes 

technikák esetében az előny hasznossági és hedonista voltának megítélése között. Az F 

statisztika értelmében a hasznossági értéket tekintve szignifikáns eltérések adódnak (F = 

5,832; df1 = 5, df2 = 409; p = 0,000; η2 = 6,7%), viszont a hedonista előnyök 

szempontjából nincs szignifikáns különbség (F = 1,683; df1 = 5, df2 = 409; p = 0,137) az 

egyes promóciós technikák alapján. A magyar vásárlók legnagyobb hedonista és 

hasznossági előnyt az ajándéknak tulajdonítják. A hűségprogramok az átlagosnál 

magasabb örömöt jelentenek a vásárlóknak, viszont nem gondolják gazdaságosnak. Az 
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árengedmények, akciók alacsony hedonista és magas hasznossági előnyt jelent a vásárlók 

számára. A versenyek, nyereményjátékok nyújtotta kétfajta haszon csekély, csakúgy, mint 

a nemzetközi kutatásokban. Az egyet fizet, kettőt kap akciókhoz, valamint a kuponokhoz 

az egyének nagyobb hedonista előnyt társítanak, mint gazdaságit (35. ábra).  

35. ÁBRA: AZ EGYES TECHNIKÁK CSOPORTOSÍTÁSA AZ ÁLTALUK NYÚJTOTT ELŐNY 
TÍPUSA ALAPJÁN 

 
Forrás: Saját kutatás 

Összességében megállapítható, hogy a magyar vásárlók jóval nagyobb örömöt lelnek a 

pénzügyi típusú ösztönzőkben, nevezetesen egy kuponban, vagy mennyiségi 

kedvezményben, mint a fejlettebb gazdaságú országok.  

A hatodik hipotézis elfogadása vagy elutasítása érdekében vizsgáltam, hogy milyen 

összefüggés van az egyes promóciós megoldások kedveltsége és a klasztertagság között, 

vagyis az F próba segítségével elemeztem, hogy a három jól elhatárolható vásárlói 

csoportban vannak-e eltérések a hat SP technika iránt tanúsított preferenciát illetően (36. 

ábra). A szórás minden esetben alacsony volt, vagyis 0,549 és 0,89 között alakult az egyes 

vevőkörökön belül. Legnagyobb egyetértés a leértékelésekkel kapcsolatban volt különösen 

a feladatorientált vevők körében. A válaszok pedig a kuponok iránti preferenciáknál 

szórtak a leginkább a céltudatos vásárlóknál. 
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36. ÁBRA: AZ EGYES SP TECHNIKÁK KEDVELTSÉGE VEVŐI CSOPORTONKÉNT 

 
Forrás: Saját kutatás 

Statisztikailag szignifikáns különbségek a nyereményjátékok, hűségprogramok, kuponok 

és ajándékok esetén voltak a három vevőcsoportban.  

 Az ajándékot leginkább a hedonista vevők (3,28; σ = 0,738) preferálják, majd a 

céltudatosak (2,93; σ = 0,827, legkevésbé a vásárlást feladatnak tekintő egyének 

(2,77; σ = 0,805), akik egyáltalán nem lelik örömüket a ruhavásárlásban73.  

 A kuponokat legjobban az élményorientált vásárlók (2,98; σ = 0,823) szeretik, míg a 

kötelességtudó vásárlói rétegek ugyanolyan mértékben74.  

 A hűségprogram szintén a vásárlást kikapcsolódásnak tartó egyének körében (2,97; 

σ = 0,843) a legnépszerűbb, legkevésbé kedvelt a feladatorientáltak számára (2,63 σ 

= 0,850)75.  

 A versenyeket az átlagosnál jobban kedvelik az élményvásárlók (2,37; σ = 0,879), 

illetve a céltudatos (2,13 σ = 0,802) és a feladatorientált vevők (2,03 σ = 0,777) a 

                                                 
73 F = 15,356; df1 = 2; df2 = 395; MSx = 9,482; MShiba = 0,617; p = 0,000; η2 = 7,2% 
74 F = 3,141; df1 = 2; df2 = 393; MSx = 2,252; MShiba = 0,717; p = 0,044; η2 = 1,6% 
75 F = 5,689; df1 = 2; df2 = 394; MSx = 4,144; MShiba = 0,728; p = 0,004; η2 = 2,8% 
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főátlaghoz (2,2; σ = 0,835) képest alacsonyabb mértékben76. A kapcsolat erősségét 

jelző mutató értéke alacsony (η2 = 2,9%), tehát gyenge összefüggés van a változók 

között.  

A kereszttáblás elemzés értelmében nincs szignifikáns kapcsolat a legjobban kedvelt SP 

technika és a vásárlói csoporttagság között, mindegyik vevőtípus az árengedmények 

mellett tette le a voksát.  

Általánosságban igaz, hogy a fogyasztók függetlenül attól, hogy szeretnek vásárolni vagy 

sem előnyben részesítik a leértékeléseket és jóval nagyobb hedonista előnyt tulajdonítanak 

az olyan ár típusú kedvezményeknek, mint a kuponok, egyet fizet, kettőt kap megoldások, 

mint a fejlettebb piacgazdaságú országok, ahol jóval hosszabb ideje alkalmazzák ezt a 

marketingkommunikációs eszközt. Az élményorientált vevők csoportja jóval nagyobb 

affinitást mutat a különböző SP megoldások által, mint a feladatközpontú vagy a céltudatos 

egyének. 

A vizsgálat alapján a hatodik hipotézist elfogadom:  

H6:  Azok az egyének, akik a vásárlást élménynek és kikapcsolódásnak tartják, jobban 

kedvelik az ajándék típusú ösztönzőket, mint a feladatorientált vevők, ugyanakkor a 

pénzügyi előnyökkel járó ajánlatokat ugyanannyira preferálják.  

7.4.2. A promóciós fogékonysághoz kapcsolódó hipotézisek 

A hetedik hipotézisem Lichtenstein és társai (1995) kutatási eredményének tesztelésére 

irányul magyar viszonylatban felsőruházati árucikkek kapcsán.  

H7a: A vásárlók négy különböző csoportba különíthetők el a promóciós fogékonyságuk 

alapján, mégpedig az SP eszközök széles körét kihasználó vásárlók, a pénzügyi 

megtakarítással járó technikákat előnyben részesítő, az ajándékjuttatásokat 

preferáló, illetve a kifejezetten egy típusú SP-re fogékony vevők. 

A promóciós fogékonyság mérése nehéz feladat, hiszen a szakemberek legtöbbször 

naplóíró panelekre hagyatkoznak. Mivel erre nem volt lehetőségem, ezért a kérdőívben 

különböző grafikus skálák segítségével tettem kísérletet a promotált árucikkek 

mennyiségének becslésére. A válaszadóknak először egy kördiagramon kellett jelölni, 

hogy az egy évben vásárolt összes felsőruházati árucikk mekkora részét vásárolják a 

                                                 
76 F = 5,802; df1 = 2; df2 = 392; MSx = 3,948; MShiba = 0,680; p = 0,003 
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vizsgált promóciós technikák hatására, majd grafikus értékelő skálán meghatározni, hogy 

milyen súllyal szerepeltek az egyes technikák külön-külön.  

Promóciós fogékonyság általánosságban véve 

A megkérdezettek 2,1%-a egyáltalán nem vásárolt akciós ruhaneműt egy év alatt, ők az 

elutasítók. Gyengén fogékonynak tekinthetők a válaszadók 20%-a, azok akik kismértékben 

vásároltak akciós ruhaneműt. Átlagos mértékben fogékonynak a vásárlók 45,6%-a, erősen 

fogékony a 25,5%-a, aki ruháinak több, mint felét SP eszköz hatására vette (33. táblázat). 

Kereszttáblás elemzés segítségével vizsgáltam, hogy milyen összefüggés van a promóciós 

fogékonyság és a válaszadók demográfiai jellemzői között. Klasztertagság esetén nincs 

statisztikailag kimutatható kapcsolat, ugyanakkor megállapítható az élményvásárlók 

vannak a legtöbben, akik erősen fogékonyak, és a feladatorientáltak utasítják el a 

promóciókat a legjobban. A vásárlókra a közepes mértékű reagálás jellemző. 

33. táblázat: Promóciós fogékonyság konkrét technika és az SP típusa alapján 

 GYAKORISÁG MEGOSZLÁS ÉRVÉNYES 
MEGOSZLÁS 

KUMULÁLT 
MEGOSZLÁS 

Elutasító 
0% 10 fő 2,4% 2,6% 2,6%

Gyengén fogékony 
(1-20%) 84 fő 20,0% 21,4% 24,0%

Közepesen fogékony 
(21-50%) 191 fő 45,6% 48,7% 72,7%

Erősen fogékony 
(51% felett) 107 fő 25,5% 27,3% 100,0%

Összesen 392 fő 93,6% 100,0%  
Forrás: Saját kutatás, n = 419 fő 

A χ2 statisztika segítségével igyekeztem kapcsolatot feltárni a vásárlók demográfiai 

jellemzői és promóciós fogékonyságuk között. A megkérdezett vásárlók 2,1%-a egyáltalán 

nem vásárolt akciós ruhaneműt egy év alatt, a megkérdezett férfiak 4,8%-a és a nők 1,2%-

a. Az elutasítók a 60 év felettiek, de az idősebb korosztály mondaható gyengén 

fogékonynak, míg a fiatalabb erősen befolyásolhatónak, hiszen a 29 év alattiak mintegy 

harmada az egy évben megvásárolt felsőruházat több mint felét akciókkor szerezte be. 

Gyengén és közepesen fogékonyak a fővárosiak, viszont közepesen vagy erősen érzékeny 

a vásárlásösztönzésre a falvak, illetve a városok lakói, valamint az átlagosnál rosszabb 

körülmények között élők. Egyedül a háztartás méreténél mutatható ki szignifikáns eltérés: 

az erősen fogékonyak kb. 4 fős háztartásban élnek, míg az elutasítók és a gyengén vagy 

közepes mértékben fogékonyak 3 fősben (F = 3,013; df1 = 3; df2 = 383; p = 0,03; η2 = 

2,3%).  
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Az általános fogékonyságnál vizsgáltam, hogy hány különböző technika hatására 

vásároltak a fogyasztók. A válaszadók 28,6%-a egyetlen SP eszközre, 29,4%-a kettő, 

22,2%-a három technikára fogékony. A válaszadók 13,8%-a tekinthető általánosságban 

fogékonynak a promóciókra. Ők azok, akik a vizsgált hat technika közül legalább négyet 

használtak. Az élményorientált személyek vásárolnak leginkább minél több promóciós 

módszer hatására. A férfiak általában egy technika következtében vásárolnak, és a nők 

azok, akik az SP széles eszköztárát kihasználják. A fiatalok (19 év alattiak) és az alapfokú 

iskolai végzettségűek, vagyis a középiskolai diákok használják széleskörűen az SP 

technikákat, az idősek pedig csak egy megoldást preferálnak, ami legtöbbször az 

árengedmény. A Pearson féle korrelációs együttható szignifikáns a családméret és az 

igénybevett promóciós technikák között, vagyis minél többen élnek egy háztartásban, 

annál jobban kihasználják a különböző promóciók kínálta előnyöket.  

Promóciós fogékonyság az SP típusa alapján 

A válaszadók 37,7%-a fogékony a hozzáadott érték típusú ösztönzőkre. A χ2 statisztika 

értelmében (χ2 = 10,5; df = 2; p = 0,05) szignifikáns kapcsolat egyedül az iskolai 

végzettség kapcsán merült fel. Így elmondható, hogy leginkább az alapfokú és legkevésbé 

a felsőfokú iskolai végzettségű egyének befolyásolhatók a hozzáadott érték típusú vásárlást 

ösztönző technikákkal. A kapcsolat erősségét jelző Cramer féle V értéke 16,1%, ami 

alacsonynak számít és a λ előrejelző értéke is alacsony 0,03. A megkérdezettek 94,5%-a 

vásárol valamilyen pénzügyi promóció hatására (34. táblázat).  

34. táblázat: Promóciós fogékonyság konkrét technika és az SP típusa alapján 

SP TECHNIKA VÁLASZADÓK 
ARÁNYA SP TECHNIKA VÁLASZADÓK 

ARÁNYA 
Hozzáadott érték típusú 

ösztönzők 
(Ajándékjuttatások) 

37,7% Pénzügyi típusú ösztönzők 
(Ár promóciók) 94,5% 

Vevői verseny, 
nyereményjáték 8,8% Kupon 26%

Hűségprogram 20,8% Árengedmény, szezonális 
kiárusítás 93,3%

Ajándék 20,3% BOGOF 48,7%
Megjegyzés: A magyar vásárlók alacsony hedonista és hasznossági értéket tulajdonítanak a vevői 

versenyeknek, nyereményjátékoknak. 
Forrás: Saját kutatás 

 

A magyar vásárlók demográfiai jellemzőktől függetlenül előszeretettel használják ki a 

hasznossági előnyökkel járó ár típusú SP módszereket. A hedonista vásárlók mindhárom 

pénzügyi típusú promóciót kihasználják, viszont a feladatorientáltak inkább csak egyet. 
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Magyarországon nem különíthetők el olyan vevők, akik kizárólag csak az ajándék típusú 

ösztönzőkre lennének fogékonyak, viszont az ár jellegű ösztönzéseknél létezik ez a 

fogyasztói csoport. Mindez megerősít abban, hogy felsőruházati árucikkek kapcsán a 

gazdasági előnyt felkínáló módszereket alkalmazzák a kereskedők, ezért leginkább ezt is 

használják ki az egyének.  

Konkrét technika iránti fogékonyság 

A konkrét technika iránti fogékonyságnál két lépésben végzetem el az elemzéseket. 

Először klasztertagság és demográfiai jellemzők alapján vizsgáltam, hogy miként 

jellemezhetők, akik vásároltak egy-egy akciótípus hatására. Majd elhatároltam a vásárlók 

négy csoportját: az SP megoldást elutasítókat, a gyengén fogékonyakat (20%-nál kevesebb 

volt az a ruhamennyiség, amit akciósan vettek), a közepesen (21-50% a promotált 

ruhanemű a nem promotálthoz képest) és az erősen fogékonyakat (az összes megvásárolt 

felsőruházati árucikk több mint felét akciósan vették). Egyedül a leértékelések esetében 

lehetett azonosítani erősen fogékony vásárlókat (35 táblázat). Végezetül a χ2 statisztika 

alapján próbáltam feltárni összefüggést a fogékonyság mértéke és a vásárlótípusok, 

valamint a demográfiai szempontok között.  

35. táblázat: A promóciós fogékonyság szintjei az SP típusa alapján 
 Átlagos 

fogékonyság 
ELUTASÍTÓ 

0% 

GYENGÉN 
FOGÉKONY 

(1-20%) 

KÖZEPESEN 
FOGÉKONY 

(21-50%) 

ERŐSEN 
FOGÉKONY 

(51% felett) 
 % fő % fő % fő % fő % 
Árengedmény, 
akció, szezonális 
kiárusítás 

16,2 16 3,8 153 36,5 195 46,5 25 6,0

Egyet fizet, kettőt 
kap akció 7,6 190 45,3 185 44,2 14 3,3 0 0,0

Kupon 4,5 287 68,5 99 23,6 3 0,7 0 0,0
Hűségprogram 4,3 307 73,3 80 19,1 3 0,7 0 0,0
Ajándék 2,7 310 74,0 79 18,9 0 0,0 0 0,0
Vevői verseny, 
nyereményjáték 1,9 354 84,5 37 8,8 1 0,2 0 0,0

Forrás: Saját kutatás 
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Vevői verseny, nyereményjáték 

A versenyekre, nyereményjátékokra való fogékonyság nem jellemző a magyarokra. A 

feladatorientált egyének egyáltalán nem, a céltudatosak és az élményorientáltak viszont 

vettek felsőruházati árucikket nyeremény következtében. Az átlaghoz képest többen 

vannak a faluban, községekben élő egyének, akik vásároltak játék hatására77. Azok, akik 

részt vettek nyereményjátékokban inkább az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények 

között élnek. A fogékonyság mértéke alapján nem igazolható statisztikai összefüggés.  

Kupon 

A hedonista vásárlók 35,1%-a, a feladatorientáltak 21,1%-a és a céltudatosak 21,5%-a 

vásárolt kuponok hatására. A teljes sokasághoz képest a vásárlást kedvelők nagyobb 

mértékben használták ki a kuponokat (χ2 = 9,143; df = 2; p = 0,00; Cramer féle V = 0,152; 

λ = 0%). Főként a fiatalok, a 19 év alatti középiskolások (χ2 = 17,92; df = 5; p = 0,00; 

Cramer féle V = 0,21; λ = 8%) és a nagyobb háztartásban élők (F= 5,53; df1= 1 és df2 = 

399; p = 0,01, η2 = 0,014) használják ki a pénzügyi ösztönzések e típusát.  

A fogékonyság mértéke alapján kijelenthető, hogy a feladat- és célorientált vásárlók 79%-a 

elutasító, 21%-uk viszont gyengén fogékony. Azok az egyének közül, akik örömüket lelik 

a vásárlásban 32,4%-ban gyengén, 2,1%-ban közepesen érzékenyek az árkedvezményre 

feljogosító cédulákra (χ2 = 12,014; df = 4; p = 0,017). A kereszttáblás vizsgálat alapján 

kijelenthető, hogy teljes mértékben fiatalokra jellemző az erős fogékonyság, illetve a teljes 

mintához képest itt vannak azok, akik kismértékben (32%) élnek e vásárlásösztönző 

technikával. Az F–próba alapján megállapítható, hogy az elutasítók általában 3 fős 

családokban élnek, a gyengén fogékonyak már kicsit nagyobb háztartásban, míg a közepes 

mértékben igénybevevők már 4 tagú családban. Így kijelenthető, hogy a nagyobb családok 

hajlamosabbak a kuponokat kihasználni, bár ez a kapcsolat nem szignifikáns.  

Árengedmény 

Az árengedmények hatására történő vásárlás és klasztertagság alapján nincs szignifikáns 

kapcsolat, hiszen minden egyes csoport egyénei 93% feletti arányban vannak, akik 

kihasználták az alacsonyabb áron történő vásárlás lehetőségét. A χ2 statisztika (χ2 = 7,154; 

df = 1; p = 0,009; Φ = 0,132; λ = 6%) értelmében a nők 97,7%-a, míg a férfiak 92,1%-a 

vett akciós felsőruházati terméket az elmúlt egy évben, vagyis a teljes minta gyakorisági 

eloszlásához képest (95,6%) a gyengébbik nem képviselői nagyobb mértékben használták 
                                                 
77 χ2 = 8,196; df = 3; Cramer féle V = 0,143 
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ki a szezonális kiárusításokat, akciókat. Regionális viszonylatban is elvégeztem a 

statisztikai próbát, viszont a cellagyakorisági feltétel sérülése miatt nem tudtam 

összefüggésre rávilágítani, azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy a budapesti 

megkérdezettek (87,1%) az alapsokasághoz képest (95,6%) kisebb mértékben vásároltak 

leértékelt ruhaneműt, míg a Nyugat-Dunántúlon élők (98,2%) nagyobb arányban.  

Az akció fogékonyság mértéke már eltérő a nemek tekintetében: a nők 2,1%-a elutasító, 

42,4%-a gyengén, 49%-a közepesen, 6,6%-a pedig erősen fogékony. A férfiak 7,5%-a nem 

reagál az árengedményekre, 36,2%-a kissé, 52,1%-a közepesen, 4,2%-a erőteljesen él az 

akciós ajánlatok igénybevételével (χ2 = 8,385; df = 3; p = 0,039; Φ = 0,147; λ = 1,8%). A 

nem befolyásolható csoport inkább az átlagosnál jobb körülmények között él, a gyengén 

fogékonyak ezzel szemben az átlagosnál rosszabb színvonalon élnek. Érdekes, hogy a jól 

szituáltak 61,7%-a közepesen fogékony az akciókra és nincs közöttük olyan, aki ruháinak 

több mint felét árengedmény hatására venné. Erősen fogékonyak az átlagosnál rosszabb 

helyzetben lévők 5%-a és a megfelelő anyagi biztonságban élők 7,7%-a. A Nyugat-

dunántúli területegységen élők 1,9%-a elutasító, 37,8%-a gyengén, 53,1%-a közepesen, 

7,3%-a erősen fogékony, a Közép-Dunántúlon lakók jellemzően kismértékben reagálnak 

az akciókra. A budapestiek 12,3%-a egyáltalán nem, 38,6%-a kissé, 45,6%-a átlagos 

mértékben, 3,5%-a nagymértékben kihasználja az ár típusú kedvezmények legnépszerűbb 

formáját.  

BOGOF akció 

A burkolt árcsökkentést az élményorientált vásárlók 55,8%-a, a céltudatosak 52,9%-a, 

illetve a vásárlást kötelességként megélők 39,8%-a használja ki, tehát a mintához képest az 

első két vásárlói csoport veszi igénybe. A χ2 statisztika alapján a változók közötti 

összefüggés (χ2 = 7,59; df = 2; p = 0,022) szignifikáns, ugyanakkor a kapcsolat gyenge (λ = 

7%). A nők 50,8%-a a férfiak 49%-a használta ezt a vásárlást ösztönző megoldást. Életkor 

alapján megállapítható, hogy inkább a fiatalok és a 40-49 év közöttiek szereztek be több 

terméket a kedvezmények miatt, vagyis a fiatalok és a középkorúak befolyásolhatók a 

leginkább az idősek kevésbé. Egyéb demográfiai ismérvek – lakhely, régió, anyagi helyzet, 

iskolai végzettség – alapján nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat a fogékonyság között. 

Az alapfokú végzettségűek 55,9%-a, a középfokú képesítéssel rendelkezők 52,5%-a, 

valamint a diplomások 44%-a vásárolt BOGOF akció következtében. Az átlagosnál 

rosszabb körülmények között élők 47,6%-a, az átlagos anyagi helyzetűek 50,5%-a, illetve 

a jól szituált egyének 45,1%-a vett ruhaneműt mennyiségi kedvezmény hatására. 
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A kereszttáblás elemzés alapján szignifikáns kapcsolat van a válaszadók neme és a burkolt 

árengedményekre való fogékonyság között (χ2 = 7,574; df = 2; p = 0,023; Cramer féle V = 

0,140; λ = 2,9%). A nők 48,3%-a nem vette igénybe, 50%-a kismértékben, 1,7%-a közepes 

arányban vásárolt felsőruházati árucikket BOGOF akció miatt. A férfiaknál már nagyobb 

arányban vannak az elutasítók (49,7%), illetve a közepesen fogékonyak.  

Hűségprogram 

A pontgyűjtő akciókat vagy hűségkártyákat a hedonista vevők 26,8%-a, a céltudatosak 

22,1%-a, valamint a feladatorientáltak 14,5%-a veszi igénybe. A vevői csoportba tarozás 

és a hűségprogram igénybevétele közötti kapcsolat gyenge, Φ értéke 0,124, és λ nulla. 

Elsősorban a nők (χ2 = 5,07; df = 1; p = 0,00; Φ = 0,11; λ = 0,00) és a 19 év alattiak, 

valamint az 50-59 év közöttiek (χ2 = 13,11; df = 5; p = 0,02; Cramer féle V = 0,179; λ = 

2%) járnak ugyanoda vásárolni. Az átlagosnál jobb anyagi helyzetűek 23,5%-a, a 

megfelelő pénzügyi biztonságban élők 22,1%-a és a rossz körülmények között élők 9,5%-a 

használja ki ezt az SP technikát. Az általános iskolát végzettek 32,4%-a, a középfokú 

végzettségűek 20,1%-a és a diplomások 20,9%-a vásárolt az elmúlt évben hűségakció 

keretében. 

A hűségprogramra való fogékonyság mértéke és klasztertagság alapján nincs statisztikailag 

igazolható kapcsolat, azonban az élményorientált egyének azok, akik kis- vagy közepes 

mértékben igénybe veszik ezt a promóciós megoldást. A középkorú és az idősebb 

korosztály (40 és 59 év közöttiek) nagyobb mértékben vásárol pontgyűjtő akciók hatására, 

mint a fiatalabbak. 

Ajándék 

A hedonista vevők 25,3%-a, a céltudatosok 18,3%-a, a feladatorientáltak 16,7%-a vásárolt 

ajándék hatására. Leginkább a fiatalok (χ2 = 10,365; df = 4; p = 0,035; Cramer féle V = 

0,111; λ = 5,8%) és az alapfokú iskolai végzettségűek (χ2 = 24,185; df = 4; p = 0,000; 

Cramer féle V = 0,240), vagyis a középiskolás diákok használják ki ezeket a vásárlást 

ösztönző megoldásokat.  

Klasztertagság alapján megállapítható, hogy a teljes mintához (20,5%) viszonyítva a 

vásárlásra élményként tekintő (25,5%) egyének veszik igénybe, igaz csak kismértékben. A 

gyenge fogékonyság a fiatalokra jellemző (χ2 = 13,048; df = 5; p = 0,023; Φ = 0,183; λ = 

1,5%). Statisztikailag igazolható a kapcsolat az iskolai végzettség és a fogékonyság 

mértéke között (χ2 = 20,424; df = 2; p = 0,000; Cramer féle V = 0,229; λ = 0%). Az 
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alapfokú képesítéssel rendelkezők 50%-a, a szakképesítettek 18,3%-a, a felsőfokú 

végzettségűek 16,2%-a minősül gyengén fogékonynak az ajándékok tekintetében. 

Lichtenstein és társainak (1995) eredménye Magyarországon is megerősítést nyert, hiszen 

a promóciós fogékonyság alapján tényleg elkülöníthető a vásárlók négy csoportja. A 

magyar vásárlók 13,8%-a széleskörűen kihasználja az SP eszközöket ruhavásárlás 

alkalmával, főként a városban élő középfokú iskolai végzettségű fiatal nők. A hozzáadott 

érték típusú technikákra a vásárlók 37,7%-a fogékony, mégpedig az alapfokú iskolai 

végzettségű nők és férfiak. Azonban nem léteznek olyan vevők, akik csakis kizárólag 

ezeket a promóciós technikákat használnák ki. A pénzügyi típusú promóciókat demográfiai 

jellemzőktől függetlenül szereti igénybe venni szinte az összes vásárló.  

36. táblázat: A promócióra fogékony vásárlók demográfiai jellemzői 

 PROMÓCIÓS FOGÉKONYSÁG PROMÓCIÓS 
FOGÉKONYSÁG MÉRTÉKE 

Általános fogékonyság Háztartás mérete:  nagyobb   
Hozzáadott érték típusú 
ösztönzések Iskolai végzettség: alapfokú   

Pénzügyi ösztönzések     
Vevői verseny, 
nyereményjáték Lakhely: falu, község   

Vásárlótípus: élményorientált Vásárlótípus: élményorientált 

Életkor: 19 év alatti   Kupon 
Gyenge fogékonyság 

Háztartás mérete: 4 fő   

Árengedmény 
Erős fogékonyság Nem: nők Nem: Nő 

Vásárlótípus: élményorientált BOGOF akció 
Közepes mértékű 
fogékonyság Életkor: fiatal, középkorú 

Nem: Nő 

Nem: nők 
Hűségprogram 

Életkor: 19 év alattiak, 50-
59 évesek 

  

Vásárlótípus: élményorientált Vásárlótípus: élményorientált 
Életkor: fiatal Ajándék 

Gyenge fogékonyság 
Iskolai végzettség: alapfokú 

Iskolai 
végzettség: alapfokú 

Megjegyzés: a táblázat csak azokat a jellemzőket tartalmazza, ahol sikerül statisztikailag szignifikáns 
kapcsolatot kimutatni. 
Forrás: Saját kutatás 

 

A versenyek, nyereményjátékok a falvakban, községekben élők körében használt 

megoldás. A kuponokat a hedonista vevők, illetve a nagyobb háztartásban élő 

középiskolások, használják ki. Az árengedményeket jobban preferálják a nők, és nagyobb 



7. A kutatás eredményei 

 147

mértékben igénybe is veszik, mint a férfiak. A burkolt árcsökkentéseket szintén az 

élményorientált vásárlók kedvelik és a fiatalabb, illetve idősebb korosztályba tarozók. A 

hűségprogram leginkább a fiatal és idősebb hölgyek körében népszerű, míg az ajándékot a 

vásárlást kedvelő, alapfokú iskolai végzettségű fiatalok (36. táblázat). 

A vizsgálat alapján a hetedik „a” hipotézist elfogadom:  

H7a:  A vásárlók három különböző csoportba különíthetők el a promóciós fogékonyságuk 

alapján, mégpedig az SP eszközök széles körét kihasználó vásárlók, a pénzügyi 

megtakarítással járó technikákat előnyben részesítő, illetve a kifejezetten egy típusú 

SP-re fogékony vevők, akik kizárólag a leárazásokra, árengedményekre reagálnak. 

A nyolcadik hipotézis második fele vonatkozott a vevői preferenciák vizsgálatára, hogy 

melyik a vevők által legjobban kedvelt SP megoldás és milyen sorrend fedezhető fel e 

tekintetben.  

H7b:  A vásárlók felsőruházati árucikkek beszerzésekor jellemzően a pénzügyi típusú 

promóciókra fogékonyak, azon belül is az árengedményekre, majd ezt követően az 

egyet fizet, kettőt kap akciókra. 

A válaszadók négyfokozatú Likert skálán (1: nagyon nem kedvelem, 4: nagyon kedvelem) 

értékelték, hogy mennyire kedvelik az egyes SP technikákat ruhavásárlás kapcsán. A 

vásárlók egyértelműen a pénzügyi promóciókat preferálják, leginkább az árengedményt, 

szezonális kiárusítást (3,56; σ = 0,602), a BOGOF akciókat (3,26; σ = 0,757). A kedvelem 

kategóriába tarozik az ajándék (3,02; σ = 0,814), kupon (2,84; σ = 0,851), és a 

hűségprogram (2,7 σ = 0,864) is, egyedül a verseny, nyereményjáték (2,2; σ = 0,835) 

szorult hátra, amit a vevők kevésbé részesítenek előnyben. Mindez abból is fakadhat, hogy 

nagyon kevés ruházati cikkek értékesítésére szakosodott üzlet él az értékesítésösztönzés 

ezen lehetőségével, egyedül a nagyobb üzletek tehetik meg, pl. nyitási akciók keretében, 

amikor minden órában egy szerencsés vásárló visszanyerheti a boltban elköltött pénzét.  

A válaszadóknak a hat SP megoldás közül jelölni kellett az egyetlen általuk leginkább 

kedvelt vásárlást ösztönző technikát. A pénzügyi előnyöket nyújtó megoldások kerültek itt 

is előtérbe: a válaszadók 68,5%-a az árengedményt, szezonális kiárusítást jelölte be, 16,2% 

az egyet fizet, kettőt kap akciókat, 6,2% pedig a kuponokat. A hűségprogramokat csupán a 

válaszadók 5,5%-a, míg az ajándékot 2,6%-a nevezte meg a leginkább kedvelt 

technikának, a nyereményjátékot, versenyt három válaszadó kedveli igazán, ami a teljes 

minta 0,7%-át jelenti.  
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Így a feltételezés megerősítést nyert, hiszen tényleg az árengedmény a legdominánsabb 

ösztönzési technika ruhavásárlás alkalmával. Varianciaelemzés segítségével 

megvizsgáltam, hogy milyen demográfiai ismérvekkel jellemezhetők az árengedményeket 

leginkább kedvelők. Nem, életkor, lakhely és anyagi helyzet alapján nem mutatható ki 

semmilyen szignifikáns különbség, vagyis a férfiak, a nők, a fiatalok, középkorúak, és 

idősek egyaránt nagyon kedvelik az akciókat. Igaz az átlagosnál rosszabb anyagi 

körülmények között élők (3,65) valamivel jobban szeretik a leértékeléseket, mint az 

átlagos (3,58) jövedelműek, illetve a jól szituált (3,43) egyének, de ez a különbség nem 

jelentős. Szignifikáns kapcsolat az árengedmény kedveltsége és az iskolai végzettség 

között mutatható ki. Érdekes, hogy a középfokú iskolai végzettségűek (3,5; σ = 0,612) 

kedvelik a legkevésbé, aztán az alapfokú (3,58; σ = 0,672), végül pedig a felsőfokú (3,67; 

σ = 0,545) képesítéssel rendelkezők78. Bár itt fontos megjegyezni, hogy az alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező egyének elsősorban középiskolai diákok, akik még nem 

rendelkeznek önálló jövedelemmel és általában a szüleikkel vásárolnak (Tárkányi 2008). A 

háztartás mérete és az árengedmény kedveltsége között nincs korreláció, vagyis nem igaz, 

hogy az egy családban élők számának növekedésével nő az akciók kedveltsége.  

A mennyiségi kedvezmények felajánlása a második legnépszerűbb promóciós technika. 

Demográfiai ismérvek alapján egyedül az életkori kategóriáknál adódtak szignifikáns 

eltérések. Így megállapítható, hogy a fiatalok (3,40; σ = 0,669) az átlagosnál (3,27; σ = 

0,769) jobban kedvelik ezt a fajta ösztönzési típust79. 

Az eredmények alapján a hetedik „b” hipotézis elfogadásra kerül: 

H7b: A felsőruházati cikkek vásárlásakor az árengedmény legkedveltebb promóciós 

technika, főleg a felsőfokú iskolai végzettségűek körében. A második 

legnépszerűbb SP megoldás az egyet fizet, kettőt kap kedvezmény, amit főként a 

fiatalok használnak ki.  

 

A nyolcadik hipotéziscsoport az egyének pszichográfiai és demográfiai jellemzői, valamint 

a promóciós fogékonyság kapcsoltára vonatkozott. 

H8a: A nem márkahű nők tekinthetők általánosságban véve fogékonynak a promóciókra. 

                                                 
78 F = 3,510; df1 = 2; df2 = 405; p = 0,031; η2 = 1,7%  
79 F = 7,7; df1 = 2; df2 = 402; p = 0,001; η2 = 3,7% 
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H8b: A pénzügyi típusú promóciókra általában a fiatal és középkorú, városban élő ár-és 

értéktudatos vevők fogékonyak, akik előre megtervezik a vásárlást, vagyis a 

vásárlás számukra fontos döntés. 

H8c:  A kuponokra a jó anyagi helyzetű, magas iskolai végzettségű városban élő ár-és 

értéktudatos fiatalok fogékonyak, akikre nem jellemző a bolt-és márkahűség. 

H8d: A hűségprogramokat a presztízsérzékeny, divatkövető bolt- és márkahű egyének 

használják ki. 

A nyolcadik hipotéziscsoport igazolásának első lépéseként azonosítottam az egyének 

pszichogárfiai jellemzőit, amihez nemzetközileg kifejlesztett és validált skálákat 

használtam fel. Az elemzésbe 28 négyfokozatú egyetértési skálán mért állítást vittem be, 

amit ordinálisnál magasabb szintű, vagyis intervallum skálán mért változónak tekintettem 

(37. táblázat). 

 

37. táblázat: Az egyén pszichográfiai ismérveinek alapstatisztikái 
JELLEMZŐ KÓD ATTITŰDÁLLÍTÁS ÁTLAG SZÓRÁS 

KIFOG_1 Az árengedmény jó okot szolgáltat egy 
ruhadarab megvásárlására. 3,05 0,647 

KIFOG_2 Megéri szezonális kiárusításkor ruhát 
vásárolni. 3,40 0,559 Kiárusításokra való 

fogékonyság 

KIFOG_3 
Megvannak a kedvenc ruhamárkáim, 
de többnyire csak leértékelésekkor 
veszem meg. 

2,42 0,784 

PIACINF_1 
Az emberek gyakran kérdezik tőlem, 
hogy hol vannak akciók, 
árengedmények, kiárusítások. 

1,96 0,804 
Piaci informáltság 

PIACINF_2 A legtöbb emberhez képest engem 
jobban érdekelnek az akciók. 1,95 0,804 

DIV_1 Fontos számomra, hogy kövessem a 
divatot. 2,48 0,806 

DIV_2 A ruhák segítségével tudom kifejezni 
egyéniségemet. 2,64 0,740 Divatkövetés 

DIV_3 
Ha választanom kell, akkor inkább 
divatosan öltözködöm, mint 
kényelmesen. 

2,22 0,736 

MIN_1 Rendkívül fontos számomra, hogy jó 
minőségű ruházati cikkeket vásároljak. 3,03 0,644 

MIN_2 

Ha ruhavásárlásról van szó, akkor nem 
szeretek gyorsan végezni, és általában 
nem veszem az első jónak tűnő 
darabot. 

2,63 0,813 

MIN_3 Ruhavásárlás alkalmával általában a 
legdrágább márkák közül választok. 1,78 0,625 

Minőségtudatosság 

MIN_4 Minél drágább egy ruhadarab, annál 
jobb minősége. 1,95 0,676 
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JELLEMZŐ KÓD ATTITŰDÁLLÍTÁS ÁTLAG SZÓRÁS 

AR_1 Vásárlás alkalmával a legolcsóbb 
darabokra esik a választásom. 2,33 0,779 

Ártudatosság 
AR_2 

Hajlandó vagyok időt és energiát 
fordítani olcsóbb ruhaneműk 
felkutatására. 

2,51 0,743 

ARERT_1 Ruhavásárlás kapcsán ugyanolyan 
fontos az olcsóság, mint a minőség. 2,87 0,687 

Ár-értéktudatosság 
ARERT_2 

Általában több üzletet is felkeresek, 
hogy a legolcsóbb ruházati cikket 
megtaláljam, de csak akkor veszem 
meg, ha az bizonyos minőségi 
követelményeknek megfelel. 

2,57 0,775 

IMP_1 Gyakran veszek meg olyan ruhát, amit 
előzetesen nem terveztem. 2,46 0,822 

IMP_2 Ruhavásárlás során nem figyelek arra, 
hogy mennyit költök. 1,91 0,776 

IMP_3 
Nem fordítok sok időt arra, hogy 
megtaláljam a számomra ideális 
ruhadarabot. 

2,14 0,773 
Impulzivitás 

IMP_4 Gyakran vásárolok meggondolatlanul, 
amit később megbánok. 1,94 0,699 

ZAV_1 A piacon annyi márka van, hogy 
sokszor nehéz közülük választanom. 2,35 0,714 Túlkínálat 

következtében 
kialakuló 
zavartságérzet ZAV_2 Nehezen döntöm el, hogy hol 

vásároljak. 2,06 0,659 

MHUS_1 Megvannak a kedvenc márkáim, amit 
előszeretettel vásárolok. 2,63 0,824 

MHUS_2 Ha egy márka beválik, akkor a 
későbbiekben is azt veszem. 2,76 0,748 Hűség 

BHUS_1 
Ha ruhavásárlásra kerül sor, 
rendszerint ugyanabba az üzletbe 
megyek. 

2,71 0,738 

PRESZ_1 Az emberek észreveszik, ha ismert, 
drága márkájú ruhát viselek. 2,27 0,749 

PRESZ_2 Számomra presztízskérdés, hogy 
exkluzív ruhákat hordjak. 1,76 0,674 Presztízsérzékenység 

PRESZ_3 
Mások annak alapján ítélnek meg, 
hogy mennyire drága, márkás ruhát 
viselek. 

1,66 0,649 

Forrás: Saját kutatás, n = 416 fő 

 

Faktortömörítési módszernek a főkomponens elemzést választottan. Összességében 

elmondható, hogy az egyes változók között korreláció áll fenn, illetve az MSA értékek 

(0,568 < V < 0,854) és a KMO 0,734 megfelelőnek minősülő értéke, valamint a 

szignifikáns Bartlett-teszt (χ2 = 3373,016, df = 378, p = 0,000) értelmében a változók 

alkalmasak bizonyultak a faktorelemzésre.  

A főkomponensek számának meghatározásakor a priori kritérium alapján 10 faktor 

elkülönítése volt indokolt, mégpedig (1) a kiárusításokra való fogékonyság, (2) a piaci 

informáltság, (3) a divatkövetés, (4) a minőségtudatosság, (5) az ártudatosság, (6) az ár-
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értéktudatosság, (7) az impulzivitás, (8) a túlkínálat következtében kialakuló 

zavartságérzet, (9) a bolt és márkahűség, valamint (10) a presztízsérzékenység. A Kaiser-

kritérium alapján 8 faktor sajátértéke volt nagyobb egynél. A varianciahányad módszer 

értelmében 9 főkomponens adta a teljes variancia 63,036%-át. A könyökszabály a 9 és 10 

faktoros megoldásnál jelzett töréspontot (37. ábra). 

37. ÁBRA: SCREE PLOT ÁBRA 

 

 

A Maximum-likelihood mutatója szerint a modell 10 faktoros megoldásnál illeszkedett a 

legjobban, mert a szignifikancia akkor volt 0,1 felett (38. táblázat).  

38. táblázat: A modell illeszkedése 8, 9 és 10 faktor esetén 
FAKTOROK 

SZÁMA χ2 SZABADSÁGFOK SZIGNIFIKANCIA 

8 268,954 182 0,000 

9 204,325 162 0,014 
10 163,626 143 0,114 

Forrás: Saját kutatás 

Így összességében a 8, 9 és 10 faktoros megoldás vált indokolttá (39. táblázat).  

39. táblázat: A faktorok száma különböző kritériumok szerint 
MÓDSZER FAKTOROK SZÁMA 

Priori kritérium 10 

Kaiser-kritérium 8 

Varianciahányad módszer 9 

Scree-teszt (könyökszabály) 9-10 

Maximum-likelihood 10 
Forrás: Saját kutatás 
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Az egyes főkomponensek értelmezésének érdekében elvégeztem a faktorok rotálását a 

Varimax módszerrel, melyet a 8, a 9 és a 10 főkomponens elkülönítése esetében is 

megtettem. A 9 faktor a teljes variancia 63,036%-át a 10 66,207%-át magyarázta, azonban 

az eredeti modellhez legjobban a 8 faktoros megoldás illeszkedett. A faktorsúlyokat a 40. 

táblázat foglalja össze. Az eredeti pszichográfiai jellemzők 6 faktornál különölnek el a 

legjobban, mégpedig a hűség, a divatkövetés, a piaci informáltság, az impulzivitás, a 

kiárusításokra való fogékonyság és a túlkínálat következtében kialakult zavartságérzet 

esetében. A presztízsérzékenységhez hozzákapcsolódtak a minőségtudatosságra utaló 

skálák, illetve az ár- és az ár-értéktudatosság nem különült el egymástól. Az eredeti 

többtételes skálákkal ugyan nem teljes mértékben, de közel megegyező eredmények 

születtek. A 8 faktor a teljes variancia 59,725%-át magyarázza. 

40. táblázat: Az egyén pszichográfiai jellemzőit leíró faktorok 
FAKTOR 

NEVE KÓD VÁLTOZÓK SÚLY Varianciahányad

PRESZ_3 Mások annak alapján ítélnek meg, hogy mennyire 
drága, márkás ruhát viselek. 0,67 

PRESZ_2 Számomra presztízskérdés, hogy exkluzív ruhákat 
hordjak. 0,64 

MIN_3 Ruhavásárlás alkalmával általában a legdrágább 
márkák közül választok. 0,60 

PRESZ_1 Az emberek észreveszik, ha ismert, drága márkájú 
ruhákat viselek. 0,58 
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MIN_4 Minél drágább egy ruhadarab, annál jobb a 
minősége. 0,50 

8,871% 

MHUS_2 Ha egy márka beválik, akkor a későbbiekben is 
azt veszem. 0,81 

MHUS_1 Megvannak a kedvenc márkáim, amit 
előszeretettel vásárolok. 0,80 

BHUS_1 Ha ruhavásárlásra kerül sor, rendszerint 
ugyanabba az üzletbe megyek. 0,58 H

űs
ég

 

MIN_1 Rendkívül fontos számomra, hogy jó minőségű 
ruházati cikkeket vásároljak. 0,53 

8,827% 

DIV_3 Ha választanom kell, akkor inkább divatosan 
öltözködöm, mint kényelmesen. 0,73 

DIV_1 Fontos számomra, hogy kövessem a divatot. 0,70 

DIV_2 A ruhák segítségével tudom kifejezni az 
egyéniségemet. 0,64 

D
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IMP_3 Nem fordítok sok időt arra, hogy megtaláljam a 
számomra ideális ruhadarabot. -0,53 

8,635% 

AR_2 Hajlandó vagyok időt és energiát fordítani 
olcsóbb ruhaneműk felkutatására. 0,78 

ARERT_2 

Általában több üzletet is felkeresek, hogy a 
legolcsóbb ruházati cikket megtaláljam, de csak 
akkor veszem meg, ha az bizonyos minőségi 
követelményeknek megfelel. 

0,72 

AR_1 Vásárlás alkalmával általában a legolcsóbb 
darabokra esik a választásom. 0,67 
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ARERT_1 Ruhavásárlás kapcsán ugyanolyan fontos az 
olcsóság, mint a minőség. 0,51 

8,120% 
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FAKTOR 
NEVE KÓD VÁLTOZÓK SÚLY Varianciahányad

PIACINF_2 A legtöbb emberhez képest engem jobban 
érdekelnek az akciók. 0,94 
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PIACINF_1 Az emberek gyakran kérdezik tőlem, hogy hol 
vannak akciók, árengedmények, kiárusítások. 0,93 

7,347% 

IMP_4 Gyakran vásárolok meggondolatlanul, amit 
később megbánok. 0,83 

IMP_2 Ruhavásárlás során nem figyelek arra, hogy 
mennyit költök. 0,61 
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IMP_1 Gyakran veszek meg olyan ruhát, amit előzetesen 
nem terveztem. 0,60 

6,905% 

KIFOG_2 Megéri szezonális kiárusításkor ruhát vásárolni. 0,71 

KIFOG_1 Az árengedmény jó okot szolgáltat egy ruhadarab 
megvásárlására. 0,75 
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KIFOG_3 Megvannak a kedvenc ruhamárkáim, de többnyire 
csak leértékelésekkor veszem meg. 0,52 

5,527% 

ZAV_2 Nehezen döntöm el, hogy hol vásároljak 
ruhaneműt. 0,68 

ZAV_1 A piacon annyi márka van, hogy sokszor nehéz 
közülük választanom. 0,67 
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MIN_2 
Ha ruhavásárlásról van szó, akkor nem szeretek 
gyorsan végezni, és általában nem veszem meg az 
első jónak tűnő darabot. 

0,54 

5,494% 

Magyarázott variancia: 59,725%; 0,648 ≤ Cronbach Alfa ≥ 0,959; Kommunalitás > 0,43 
Forrás: Saját kutatás 

A pszcihográfiai jellemzők skála reliabilitásának ellenőrzését a Cronbach α mutató 

segítségével végeztem el. A mutató értéke mindegyik faktornál nagyobb 0,648-nál, ami 

arra utal, hogy megfelelő a belső konzisztencián alapuló megbízhatóság. Egyik faktornál 

sem vált indokolttá egyetlen változó elhagyása sem, mert a tétel törlése nem javította az 

eredeti α értéket. A többszörös korrelációs együttható négyzete magas értékeket (0,207 ≤ 

R2 ≥ 0,850) mutat, ami igazolja a kapcsolat jóságát (Ketskeméty és Izsó 2005). A 

konfirmatorikus faktorelemzés eredményeit vizuálisan ábrázoltam az Amos 5. statisztikai 

szoftver segítségével, ami a 6. mellékletben található.  

A következő lépésben megnéztem, hogy milyen pszichográfiai ismérvekkel írhatók le az 

általánosságban véve fogékony, a hozzáadott érték és a pénzügyi típusú promóciókat 

kihasználó, illetve a konkrét promóciós megoldást kedvelő vásárlók. Az elemzéseket egy 

szempontos varianciaelemzés segítségével végeztem el.  

Általános fogékonyság 

Az általánosságban véve fogékony egyéneknél lineáris regresszió módszerével 

vizsgáltam, hogy milyen egyéni jellemzőkkel karakterizálhatók az egyének. A 

többváltozós lineáris regressziós egyenlet felírása érdekében megvizsgáltam a feltételek 

rendelkezésre állását. A függő (promóciós fogékonyság – arányskálán mért) és a független 

(pszichografikus tényezők – intervallum skálán mért) változók közötti kapcsolatot. A 
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Pearson féle korrelációs együttható értékek alapján egy százalékos szignifikanciaszint 

mellett az alábbi esetekben van statisztikailag kimutatható kapcsolat: 

 Közepes pozitív kapcsolat van a divatkövetés és az akciós ajánlatokra való reagálás 

között (r = 0,236). 

 Gyenge pozitív összefüggés áll fenn az egy évben akciósan vásárolt ruhanemű és az 

a piaci informáltság (r = 0,145), a kiárusításokra való fogékonyság (r = 0,145), 

valamint az ár- és ár-értéktudatosság (r = 0,123) között. 

 Minél inkább jellemző az egyénre az bolt- és márkahűség, annál többet vásárol 

akciós ruhaneműt (r = 0,119). 

A független változók között nem fenn multikollinearitás, hiszen a faktorelemzés 

eredményeként kapott komponenseket vittem be az elemzésbe. A reziduumok nem 

korrelálnak egymással és normális eloszlásúak, amit a Kolgomorov-Smirnov egymintás 

próba igazolt (K-S Z = 0,836; p = 0,486). A többszörös determinációs együttható értéke 

0,127, vagyis a promóciós fogékonyság kismértékben függ a vizsgált 5 egyéni jellemzőtől 

(divatkövetés, piaci informáltság, kiárusításokra való fogékonyság, ár- és ár- 

értéktudatosság, valamint bolt- és márkahűség). Az F próba80 alapján megállapítható, hogy 

a modellnek van magyarázóereje. Az együtthatók t-próbájának szignifikanciaszintje 

alapján a hűség kivételével négy egyéni jellemvonás kerülhet be az egyenletbe (41. 

táblázat).  

41. táblázat: A regressziós együtthatók becslése a promóciós fogékonyság kapcsán 

 Nem standardizált koefficiens Standardizált 
koefficiens t Szig. 

 B Hiba β súly   
Konstans 42,282 1,091  38,767 0,000

Hűség 2,258 1,151 0,112 1,962 0,051

Divatkövetés 4,805 1,132 0,242 4,246 0,000

Ár-és ár-értéktudatosság 2,453 1,079 0,129 2,274 0,024

Piaci informáltság 2,989 1,119 0,153 2,672 0,008
Kiárusításokra való 
fogékonyság 2,594 1,157 0,128 2,242 0,026

Forrás: Saját kutatás 

A modell a következő egyenlettel írható le: 

Promóciós fogékonyság = 42,282 + 4,805 · divatkövetés + 2,453 · ár- és ár- 

értéktudatosság + 2,989 · piaci informáltság + 2,549 · kiárusításokra való fogékonyság  

                                                 
80 F = 7,891; df1 = 5; df2 = 271; p = 0,000 
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A standardizált koefficiensek, vagyis a béta súlyok alapján megállapítható, hogy a piaci 

informáltság magyarázza a legtöbbet a promóciós fogékonyság ingadozásából, de a többi 

változó súlya is közel azonos. 

Varianciaelemzés lefuttatásával vizsgáltam, hogy milyen egyéni jellemzőkkel 

karakterizálhatók az elutasító, gyengén, közepesen és erősen fogékony vásárlók. 

Csoportképző ismérvnek a promóciós fogékonyság szintjét határoztam meg. Szignifikáns 

eltérések a presztízsérzékenység és minőségtudatosság, divatkövetés, kiárusításokra való 

fogékonyság esetében mutathatók ki: 

 Az akciókat, promóciókat elutasítókra jellemző, hogy a ruházatra 

státuszszimbólumként tekintenek, fontos számukra, hogy drága, márkás ruhaneműket 

viseljenek és szerintük az ár a minőségre utal. Ezzel szemben a promóciókra 

fogékony egyénekre nem jellemző a presztízsérzékenység és a minőségtudatosság. 

Érdekes, hogy a vásárlásösztönző technikákat kismértékben igénybevevők jobban 

elhatárolódnak mások véleményétől és a minőségtől, mint a „nagy igénybevevők” (F 

= 2,888; df1 = 3; df2 = 365; p = 0,036; η2 = 3,6%). 

 Az értékesítésösztönző megoldásokat elutasítók és az erősen fogékonyak 

divatkövetők, míg a kevés vagy átlagos mennyiségű promotált ruhaneműket vásárlók 

számára nem lényeges az öltözködés és a „trendiség”. Az F statisztika alapján (F = 

6,091; df1 = 3; df2 = 365; p = 0,000) a csoportok közötti eltérés szignifikáns, 

azonban a kapcsolat nagyon gyenge (η2 = 4,8%). 

 A kiárusításokra való fogékonyság az elutasítókra és az akciókat kismértékben 

igénybevevőkre nem jellemző, viszont a közepes mértékben kihasználó egyénekre 

igen és nagyobb mértékben, mint az erősen fogékonyakra (F = 3,714; df1 = 3; df2 = 

365; p = 0,0126; η2 = 3%). 

A következő lépésben a lineáris regressziós egyenletet a promóciós technikák számára 

vonatkozóan kívántam felírni. Azt kívántam feltárni, hogy van-e lineáris összefüggés az 

egyéni jellemvonások és a különféle promóciós technikák igénybevételének száma között. 

A korreláció legalább egy százalékos szignifikanciaszint mellett az alábbi esetekben 

fogadgató el: 

 A piaci informáltság és az SP eszközök kihasználtságának mértéke között közepes 

pozitív összefüggés áll fenn (r = 0,222).  

 Minél fontosabb valakinek a divat, az egyéni stílus, annál több vásárlást ösztönző 

technikát használ ki (r = 0,190).  
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 Minél inkább jellemző az egyénre a presztízsérzékenység vagy minőségtudatosság, 

annál inkább több promóciós technika hatására vásárol (r = 0,154). 

 A kiárusításokra való fogékonyság és a használt vásárlást ösztönző módszerek között 

gyenge pozitív kapcsolat mutatható ki (r = 0,113). 

 Az ár- és ár- értéktudatosság, valamint az igénybevett promóciós megoldások száma 

között gyenge pozitív kapcsolat (r = 0,112) van. 

A többváltozós statisztikai módszer feltételei ebben az esetben is rendelkezése álltak, amit 

a Kolgomorov-Smirnov egymintás próba megerősített (K-S Z = 1,024; p = 0,245). A 

többszörös determinációs együttható értéke 0,132, vagyis a promóciós fogékonyság 

kismértékben függ a vizsgált 5 pszichgráfiai tényezőktől (presztízsérzékenység, 

divatkövetés, piaci informáltság, kiárusításokra való fogékonyság, ár- és ár-

értéktudatosság). Az F próba81 alapján megállapítható, hogy a modellnek van 

magyarázóereje. Az együtthatók t-próbájának szignifikanciaszintje alapján min az öt 

egyéni tulajdonság bekerülhet az egyenletbe (42. táblázat).  

A modell a következő egyenlettel írható le: 

Promóciós fogékonyság = 2,252 + 0,180 presztízsérzékenység + 0,227 divatkövetés + 

0,132 · ár- és ár- értéktudatosság + 0,265 · piaci informáltság + 0,134 · kiárusításokra való 

fogékonyság  

A standardizált koefficiensek értéke alapján a piaci informáltság magyarázza a legtöbbet a 

promóciós fogékonyság ingadozásából, de a többi változó súlya is közel azonos.  

42. táblázat: A regressziós együtthatók becslése az igénybevett különböző SP 
eszközök száma kapcsán 

 Nem standardizált koefficiens Standardizált 
koefficiens t Szig. 

 B Hiba β súly   
Konstans 2,252 0,058  38,648 0,000

Presztízsérzékenység 0,180 0,058 0,150 3,107 0,002

Divatkövetés 0,227 0,058 0,188 3,887 0,000

Ár-és ár-értéktudatosság 0,132 0,058 0,110 2,266 0,024

Piaci informáltság 0,265 0,058 0,220 4,540 0,000
Kiárusításokra való 
fogékonyság 0,134 0,058 0,111 2,293 0,022

Forrás: Saját kutatás 

                                                 
81 F = 11,329; df1 = 5; df2 = 371; p = 0,000 
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A nyolcadik hipotézis első részében az általános fogékonyság és a márkahűség kapcsolatát 

tételeztem fel, amit lineáris regressziós elemzéssel teszteltem. A korrelációszámítás és a t 

statisztika eredménye alapján megállapítható, hogy a hűség (márka- és bolthűség) nem 

befolyásolja.  

Összességében megállapítható, hogy a nagyobb háztartásban élő, alapos piaci 

információkkal rendelkező, divatkövető, presztízsérzékeny, kiárusításokra fogékony, ár-és 

ár-értéktudatos egyének a felsőruházati árucikkek nagy részét akciókkor szerzik be. Az 

egyéni jellemvonások közül a presztízsérzékenység, a divatkövetés, az ártudatosság, piaci 

informáltság és a kiárusításokra való fogékonyság befolyásolja a különböző promóciós 

technikákra való reagálás mértékét.  

Az adatelemzés alapján a nyolcadik „a” alhipotézist elutasítom, és a következőképpen 

módosítom: 

H8a: A nagyobb háztartásban élő, divatkövető, ár- és ár-értéktudatos, alapos piaci 

információkkal rendelkező, kiárusításokat kihasználó egyének fogékonyabbak a 

promóciókra. Az SP eszközök széles körét elsősorban a nagyobb családok 

használják ki, akikre jellemző az alapos piaci informáltság, a divatkövetés, a 

presztízsérzékenység és a kiárusításokra való fogékonyság, valamint az ár-

értéktudatosság. 

Fogékonyság a promóció típusa alapján 

A pénzügyi és a hozzáadott érték típusú promóciós fogékonyság alapján azt vizsgáltam, 

hogy a válaszadók hány különböző vásárlásra csábító piacbefolyásolási eszközre 

fogékonyak és milyen összefüggés mutatható ki az egyéni jellemvonások között. Először 

az ajándék típusú ösztönzéseket elemeztem, ahol az alábbi statisztikailag is igazolható 

összefüggések emelhetők ki: 

 A hozzáadott érték típusú promóciókat elutasító egyénekre és az egy módszert 

kihasználó vásárlókra nem jellemző a presztízsérzékenység és a minőségtudatosság, 

míg a játékokat, hűségprogramokat, ajándékokat kihasználókra igen (F = 7,801; df1 

= 3; df2 = 376; p = 0,000; η2 = 5,9%). 

 Az egy fajta ajándék típusú ösztönzéseket kihasználó egyénekre jellemző a bolt- és 

márkahűség, míg az elutasítókra, a 2 és 3 különböző hozzáadott értéket nyújtó SP 

megoldást igénybevevőkre nem (F = 4,629; df1 = 3; df2 = 376; p = 0,006; η2 = 

3,3%). 
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 Az ajándékjuttatásokat elutasítók és a mindhárom technika hatására vásárló 

fogyasztók nem követik a divatot, viszont az egy vagy két fajta élményt nyújtó 

promóciót igénybevevők a ruhák segítségével fejezik ki egyéniségüket (F = 4,291; 

df1 = 3; df2 = 376; p = 0,005; η2 = 3,3%). 

Amennyiben a fogékonyságra nominális változóként tekintettem, vagyis azt vizsgáltam, 

hogy az egyének vásároltak-e valamilyen ajándékjuttatás hatásra vagy sem, egyedül a 

divatkövetés kapcsán találtam szignifikáns eltéréseket (F = 10,093; df1 = 1; df2 = 378; p = 

0,002; η2 = 2,6%). A hozzáadott érték típusú promóciókat igénybevevők figyelik a divatot, 

és a ruhák segítségével fejezik ki egyéniségüket, míg ezt az SP módszert visszautasítók 

nem. 

A pénzügyi előnyöket kínáló SP eszközöknél a divatkövetés és a piaci informáltság 

kapcsán  

 A pénzügyi promóciókat elutasítók és az egyfajta ár típusú marketingkommunikációs 

megoldás hatására vásárlók nem követik a divatot, viszont a 2 vagy 3 árkedvezményt 

kihasználók igen (F = 3,056; df1 = 3; df2 = 376; p = 0,026; η2 = 2,4%). 

 A pénzügyi promóciókat elutasítók és az egyfajta ár típusú marketingkommunikációs 

megoldás hatására vásárlókra nem jellemző az alapos piaci informáltság, de az 

árengedmények széles körét kihasználókra igen (F = 9,168; df1 = 3; df2 = 376; p = 

0,000; η2 = 6,8%). 

Az ajándék típusú juttatásokra az alapfokú iskolai végzettségű, presztízsérzékeny és 

minőségtudatos, nem márkahű és nem divatkövető egyének fogékonyak. A pénzügyi 

előnyöket nyújtó promóciókat kihasználó vásárlók divatkövetők és alapos piaci 

információkkal rendelkeznek, gyakran osztják meg másokkal hol vannak akciók, 

leértékelések. 

Az F próba segítségével vizsgáltam, hogy milyen kapcsolat van a vásárlás fontosságnak 

megítélése - és a pénzügyi ösztönzések kihasználásának mértéke között. A 

varianciaelemzés értelmében a csoportátlagok nem térnek el egymástól, így nem 

jelenthetem ki, hogy azok az egyének, akik mindhárom ár jellegű kedvezményre reagálnak, 

fontosabbnak ítélnék meg a ruhavásárlást, vagy többet gondolkodnának az ideális darab 

kiválasztása kapcsán (43. táblázat).  
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43. táblázat: A ruhavásárlás fontosságának megítélése az igénybevett pénzügyi 
kedvezmények száma alapján 

VEVŐI CSOPORTOK A ruhavásárlás számomra fontos 
döntés. 

Ruhavásárlás alkalmával sokat 
gondolkodok, hogy melyik 
ruhadarabot vegyem meg. 

 Átlag Szórás Átlag Szórás 
Elutasító (10 fő) 2,90 0,568 2,60 0,966
Egyfajta ár típusú promóciót 
igénybevevő (155 fő) 2,93 0,753 2,79 0,881

Kétfajta ár típusú promóciót 
igénybevevő (175 fő) 2,99 0,709 2,86 0,771

Háromfajta ár típusú promóciót 
igénybevevő (63 fő) 3,02 0,630 3,02 0,772

Összesen (403 fő) 2,97 0,710 2,85 0,821
Forrás: Saját kutatás 

Az adatelemzés alapján a nyolcadik „b” alhipotézist elutasítom, és a következőképpen 

módosítom: 

H8b: A pénzügyi típusú promóciókat általában a divatkövető, alapos piaci 

információkkal rendelkező egyének használják ki széleskörűen. 

 

Fogékonyság konkrét technika alapján 

A konkrét technikára való fogékonyság és az egyén pszichográfiai jellemzői közötti 

kapcsolatot varianciaelemzés segítségével teszteltem. Minden egyes SP megoldás esetén 

elkülönítettem az elutasítók, gyengén, közepes mértékben és jelentősen fogékonyak 

csoportját, majd megnéztem a különböző egyéni jellemvonások alakulását. Ezt követően az 

vizsgáltam, hogyan karakterizálhatók a fogékony és nem fogékony vevőkör, vagyis aki az 

egy év alatt vásárolt a szóban forgó vásárlásra buzdító technika hatására, és aki nem. Az 

elemzésben csak a statisztikailag szignifikáns kapcsolatokat emelem ki. 

A versenyeket, nyereményjátékokat elutasítókra és a közepes mértékben kihasználókra 

nem jellemző a presztízsérzékenység és a minőségtudatosság, hanem a gyengén fogékony 

egyénekre (F = 3,485; df1 = 2; df2 = 366; p = 0,032; η2 = 1,9%). Ettől az ösztönzési 

technikától elzárkózó vásárlók nem rendelkeznek alapos piaci információkkal, viszont az 

igénybevevők tudják, hol vannak akciók és meg is osztják másokkal ezeket az ismereteket 

(F = 4,681; df1 = 2; df2 = 366; p = 0,010; η2 = 2,5%). A demográfiai változókkal való 

kapcsolatot már az előző részben ismertettem, ahol statisztikailag szignifikáns kapcsolatot 

nem lehetett kimutatni.  
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A versenyekre, játékokra fogékony vevők nem hűségesek (F = 5,493; df1 = 1; df2 = 379; p 

= 0,002; η2 = 1,4%) és alapos piaci információkkal rendelkeznek (F = 4,380; df1 = 1; df2 = 

379; p = 0,037; η2 = 1,1%).  

A kuponokat nem kedvelők és a közepes mértékben kihasználók nem figyelik a trendet az 

öltözködésben, viszont a gyengén fogékonyak igen (F = 4,421; df1 = 2; df2 = 363; p = 

0,013; η2 = 2,4%). Az árengedményre feljogosító cédulákat elvető személyekre nem 

jellemző a bolt- és márkahűség, viszont a kissé vagy közepes mértékben igénybevevőkre 

igen, azonban ez az eltérés a teljes mintához viszonyítva nem jelentős. A kuponokat 

elutasítók nem ár-, illetve ár- értéktudatosak, viszont a fogékonyak igen. Statisztikailag 

ugyan nem kimutatható, de igaz, hogy a kuponokra inkább az ár-és értéktudatos egyének 

fogékonyak, illetve várakozásaimmal ellentétben a bolt- és márkahű vásárlók. 

A kuponokra az presztízsérzékeny és minőségtudatos (F = 7,263; df1 = 1; df2 = 379; p = 

0,007; η2 = 1,9%), divatkövető (F = 12,523; df1 = 1; df2 = 379; p = 0,000; η2 = 3,2%), 

valamint alapos piaci információkkal (F = 4,587; df1 = 1; df2 = 379; p = 0,033; η2 = 1,2%) 

rendelkező egyének fogékonyak. 

A nyolcadik „c” hipotézist elutasítom: 

H8c: A kuponokra a divatkövető fiatalok fogékonyak. 

 

Az árengedmények és szezonális kiárusítások kapcsán nem volt szignifikáns eltérés az 

egyéni jellemzők alapján sem a technika elfogadását vagy elutasítását illetően sem a 

fogékonyság mértéke alapján.  

Az egyet fizet, kettőt kap típusú engedményeket elutasítókra, illetve kismértékben 

igénybevevőkre nem jellemző a presztízsérzékenység, valamint a minőségtudatosság. A 

burkolt árengedményeket közepes mértékben kihasználók számára fontos, hogy milyen 

ruhaneműt viselnek, hiszen úgy gondolják, hogy az emberek észreveszik, ha drága 

ruhaneműt viselnek, és hajlandóak többet fizetni egy márkás darabért (F = 3,071; df1 = 2; 

df2 = 363; p = 0,048; η2 = 1,7%). Erre a promócióra fogékony egyének ár-és ár-

értéktudatosak szemben az elutasítókkal (F = 6,033; df1 = 2; df2 = 363; p = 0,003; η2 = 

3,2%). A mennyiségi kedvezmények hatására vásárlók alapos piaci információkkal 

rendelkeznek (F = 12,105; df1 = 2; df2 = 363; p = 0,000; η2 = 6,3%). A kiárusításokra való 

fogékonyság inkább a gyengén fogékony egyénekre jellemző, az elutasítókra és a közepes 

mértékben fogékonyakra nem (F = 4,057; df1 = 2; df2 = 363; p = 0,018; η2 = 2,2%).  
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A hűségprogramokat elutasítók nem mindig ugyanott vásárolnak, illetve nem 

ragaszkodnak egy márkához, de ezt az SP technikát kihasználókra jellemző a bolt- és 

márkahűség (F = 3,966; df1 = 2; df2 = 364; p = 0,020; η2 = 2,1%).  

A hűségprogramok hatására vásárlók számára fontos a megjelenés, a minőségi márkás 

ruhadarabok választása, mert úgy gondolják, hogy mások ezt észreveszik (F = 5,568; df1 = 

1; df2 = 380; p = 0,019; η2 = 1,4%), valamint a bolt- és márkahűség, illetve a divatkövetés. 

A nyolcadik „d” hipotézist elfogadom: 

H8d: A hűségprogramokat a presztízsérzékeny, divatkövető bolt- és márkahű egyének 

használják ki. 

 

Azok a személyek számára, akik vásároltak ajándék hatására presztízskérdés, hogy 

exkluzív ruhaneműt viseljenek és általában márkás öltözetet vesznek, valamint követik a 

divatot. Amennyiben elkülönítem az ajándékokra fogékony és nem fogékony vevők 

csoportját megállapítható, hogy az előbbi réteg minőségtudatos, ad mások véleményére82, 

nem hűséges83, viszont követi a divatot84 és gyakran vásárol meggondolatlanul a pillanat 

hevében85 (44. táblázat). 

                                                 
82 F = 8,450; df1 = 1; df2 = 380; p = 0,004; η2 = 2,2% 
83 F = 4,842; df1 = 1; df2 = 380; p = 0,028; η2 = 1,3% 
84 F = 8,299; df1 = 1; df2 = 380; p = 0,004; η2 = 2,1% 
85 F = 4,271; df1 = 1; df2 = 380; p = 0,039; η2 = 1,1% 
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44. táblázat: A promócióra fogékony vásárlók pszichogárfiai jellemzői 

 PROMÓCIÓS FOGÉKONYSÁG MÉRTÉKE 

Presztízsérzékenység és 
minőségtudatosság:  Elutasítók 

Divatkövetés: Elutasítók, erősen fogékonyak Általános fogékonyság 

Kiárusításokra való fogékonyság: Közepesen és erősen fogékony 
Presztízsérzékenység és 
minőségtudatosság: 

2 vagy 3 promóciós technikát 
kihasználók 

Hűség: 1 promóciós technikát 
kihasználók Hozzáadott érték típusú ösztönzések 

Divatkövetés: 1 vagy 2 promóciós technikát 
kihasználók 

Divatkövetés: 2 vagy 3 promóciós technikát 
kihasználók Pénzügyi ösztönzések 

Piaci informáltság: 2 vagy 3 promóciós technikát 
kihasználók 

Presztízsérzékenység és 
minőségtudatosság: Gyengén fogékonyak 

Vevői verseny, nyereményjáték 
Piaci informáltság: Gyengén, közepes mértékben 

fogékonyak 

Kupon Divatkövetés: Gyengén fogékonyak 

Árengedmény   
Presztízsérzékenység és 
minőségtudatosság: Közepesen fogékonyak 

Ár-és ár-értéktudatosság: Gyengén, közepesen fogékonyak 

Piaci informáltság: Gyengén, közepesen fogékonyak 
BOGOF akció 

Kiárusításokra való fogékonyság: Gyengén fogékonyak 

Hűségprogram Bolt- és márkahűség: Gyengén, közepesen fogékonyak 

Presztízsérzékenység és 
minőségtudatosság: Gyengén fogékonyak Ajándék 
Divatkövetés: Gyengén fogékonyak 

Megjegyzés: A táblázat csak azokat a jellemzőket tartalmazza, ahol sikerül statisztikailag szignifikáns 
kapcsolatot kimutatni. 
Forrás: Saját kutatás 

 

A 45. táblázat foglalja össze a promóciókra fogékony és nem fogékony, illetve 

kismértékben, közepesen és erősen befolyásolható egyének demográfiai, valamint 

pszichográfiai jellemzőit. 
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45. táblázat: A promócióra fogékony vásárlók demográfiai és pszichográfiai jellemzői 
PROMÓCIÓS 

FOGÉKONYSÁG PROMÓCIÓS FOGÉKONYSÁG MÉRTÉKE  
Fogékony Elutasító Gyengén fogékony Közepesen fogékony Erősen fogékony 

Nagyobb háztartásban 
élők     

Alapos piaci 
információkkal 

rendelkezők 
    

Divatkövetők Divatkövetők   Divatkövetők 
Presztízsérzékenyek és 

minőségtudatosak 
Presztízsérzékenyek és 

minőségtudatosak  Kiárusításokra fogékonyak 

Kiárusításokra 
fogékonyak     

Általános fogékonyság 

Ár-és ár-értéktudatos 
vevők     

Alapfokú iskolai 
végzettségűek  Hűségesek   Hozzáadott érték típusú 

ösztönzések 
Divatkövetők  Divatkövetők  

   Divatkövetők Pénzügyi ösztönzések 
   Alapos piaci információkkal rendelkezők 

Faluban, községben 
élők     

Nem hűségesek  Presztízsérzékenyek és 
minőségtudatosak   Vevői verseny, 

nyereményjáték 
Alapos piaci 

információkkal 
rendelkezők 

 Alapos piaci információkkal rendelkezők  

Élményorientált 
vásárlók  Élményorientált vásárlók   

19 év alattiak     

4 fős háztartásban élők     

Kupon 

Divatkövetők  Divatkövetők   
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PROMÓCIÓS 
FOGÉKONYSÁG PROMÓCIÓS FOGÉKONYSÁG MÉRTÉKE  

Fogékony Elutasító Gyengén fogékony Közepesen fogékony Erősen fogékony 
 Alapos piaci 

információkkal 
rendelkezők 

    

Árengedmény Nők    Nők 
Élményorientált 

vásárlók   Presztízsérzékenyek és 
minőségtudatosak  

Fiatalok, középkorúak  Kiárusításokra fogékonyak   
Ár-és ár-értéktudatos 

vevők  Ár-és ár-értéktudatos vevők  BOGOF akció 

Alapos piaci 
információkkal 

rendelkezők 
 Alapos piaci információkkal rendelkezők  

Nők     

19 év alattiak, 50-59 
évesek     

Presztízsérzékenyek és 
minőségtudatosak     

Hűségesek  Hűségesek  

Hűségprogram 

Divatkövető     

Élményorientált 
vásárlók     

Fiatalok     
Alapfokú iskolai 

végzettségűek     

Presztízsérzékenyek és 
minőségtudatosak  Presztízsérzékenyek és 

minőségtudatosak   

Nem hűségesek     
Divatkövetők  Divatkövetők   

Ajándék 

Impulzusvásárlók     
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7.4.3. A vásárlói megkérdezés eredményeinek érvényessége 

A kvantitatív eredmények igazolása érdekében poszt kvalitatív kutatást végeztem. 2009. 

február 9-én fókuszcsoportos vizsgálatot folytattam le a Széchenyi István Egyetem 

marketing mesterszakos hallgatók, 2010. február 25-én, pedig középiskolai tanulók 

körében, hiszen a fiatalok vásárolnak nagy mennyiségben ruhaneműt és ők befolyásolhatók 

leginkább a különféle SP módszerekkel. A kvalitatív vizsgálat e típusa lehetővé tette 

egyrészt a felsőruházati árucikkekkel kapcsolatos vásárlási szokások megértését, másrészt 

a promóciós technikákról alkotott vélemények megismerését. A vizsgálat során nagyon jól 

működött a csoportdinamika, vagyis az egyik személy válasza kapcsán másnak is eszébe 

jutottak a történések (Pauleczki 2008). 

Az első fókuszcsoportos vizsgálat a Széchenyi István Egyetem egyik tantermében került 

lebonyolításra, ahol a padok és a székek kör alakban kerültek elrendezésre, megteremtve 

ezzel a nyugodt, oldott légkört. A vizsgálaton az ötödéves marketing mesterszakos 

hallgatók vettek részt 12 nő és 1 férfi, életkorukat tekintve 23-24 évesek. A moderátori 

teendőket jómagam láttam el, de emellett egy oktató is bekapcsolódott a vizsgálatba 

megfigyelőként, illetve jegyzetelőként. Az egyetemista hallgatók válaszait diktafonon 

rögzítettem, majd az elkészült vázlat alapján begépeltem válaszaikat, ami az elemzés 

alapjául szolgált. A hangulat nagyon oldott volt, többször is elhangzottak szleng 

kifejezések és a humorizálás is előfordult. Volt néhány domináns személyiség a 

csoportban, akik a feltett kérdésre elsőként válaszoltak, illetve nagy érdeklődést mutattak a 

téma iránt. Néhányan a háttérben maradtak és csak akkor nyilvánítottak véleményt, ha 

felszólítottam őket. 

A második fókuszcsoportos vizsgálaton kilenc 17 és 18 év közötti lány vett részt. A 

szituációs tényezők hasonlóak voltak, mint az első esetben. A tantermi kötöttséget 

próbáltam oldani a padok és a székek elrendezésével és frissítők biztosításával. A válaszok 

pontos rögzítése érdekében jelen volt egy megfigyelő és jegyzetelő, illetve a kutatás 

hanganyagát diktafonon rögzítettem. A hangulat itt is oldott volt, a résztvevők őszintén 

elmondták véleményüket, bár a csoporton belül elkülönültek a beszédesebb és a 

csendesebb személyek.  

A kvalitatív kutatás során félig strukturált kérdőívet alkalmaztam, amitől adott esetben 

eltértem, illetve a válaszok függvényében egyéb kérdésekkel is kiegészítettem. Az interjú-

vezérfonal összeállításánál a mélyinterjúnál használt vázlatból indultam ki, az általános 
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kérdésektől haladtam a speciális felé, illetve a kérdőíves kutatás eredményeinek 

ismeretében kissé átstrukturáltam a kérdéseket. A vizsgálat során az alábbi témakörök 

kerültek tárgyalásra: 

 Vásárlás iránti preferenciák: szeretnek-e vásárolni, és ha igen, akkor milyen terméket. 

 Általános ruhavásárlási szokások: 

 ruhavásárlás kedveltsége, 

 felsőruházati árucikkek megvételének folyamata, 

 vásárlási szokásokban bekövetkezett változások, 

 divatkövetés, egyediségre való törekvés, 

 legutóbbi vásárlás felidézése. 

 Márkapreferencia: 

 márkákról alkotott vélemény, kedvenc márkák, márkahűség, bolthűség 

 presztízsérzékenység, 

 barátnő, barát, ismerős, családtag véleménye, 

 döntési, választási szempontok. 

 Az ár fontossága, akciókról alkotott vélemény: 

 árengedmények, szezonális kiárusítások, 

 kuponok,  

 egyet fizet, kettőt kap akciók hatására történő vásárlás. 

 Az ajándék típusú promóciókkal szembeni attitűd és használat: 

 nyereményjátékok, versenyek, 

 ajándékok, 

 hűségprogramok hatására történő vásárlás (7. melléklet). 

Mindkét fókuszcsoportos vizsgálatban résztvevő egyének nagyon szeretnek vásárolni. A 

lányok kivétel nélkül a ruhaneműt említették meg kedvenc termékkörként. Egy lány 

kiemelte „órákig el tudok Árkádolni”. A csoportban résztvevő egyetlen fiú mondta, hogy 

„férfiakhoz illően műszaki cikkeket és mindenféle értelmetlen apróságokat, például 

pipadohányt, bornyitó készletet” szeret vásárolni. Emellett többen is jelezték, hogy 

élelmiszert is szívesen vesznek. A középiskolások a bevásárlókocsit szeretik tolni, és 

elsősorban a csokoládét vagy chipset választják ki előszeretettel. Az egyetemistáknál 

ketten háztartási kiegészítőket, poharakat, vázákat, gyertyákat szereznek be örömmel, egy 

középiskolás lány meg könyveket. 
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Mindkét vizsgálat során egyetértés volt abban, hogy ruhaneműket, főként felsőruházatot 

szívesen vásárolnak. Az egyetemistáknál egy lány már „klinikai esetnek” nevezte magát, 

mert szinte minden nap „megjutalmazza” magát valamivel, legyen az ruha, kiegészítő, 

bizsu, öv. Egy lány kiemelte:  

„Az is nagyon jó, ha nem vásárolunk, csak elmegyünk az Árkádba, hogy felderítsük a 

terepet, megnézzük a kínálatot, felpróbáljuk a ruhákat. Tegnap lyukas órában elmentünk az 

Árkádba, pedig nem akartunk venni semmit. Egy 35 000 Ft-os kabát le volt árazva 27 000 

Ft-ra, felpróbáltam és megnyugtattam magam, hogy mégsem olyan jó és nem éri meg.”  

A csoport egyetlen férfitagja is szívesen vesz felsőruházati árucikket, de ő inkább 

céltudatos, csak akkor megy el, ha szüksége van valamire, és csak azt nézi meg, ami kell. 

Az egyetemisták inkább az órák közötti szünetekben mennek ki az Árkádba, a 

középiskolások általában péntekenként az órák után a barátnőkkel. Egy lány így 

fogalmazott „a vásárlás kellemes kikapcsolódás, időtöltés, amikor megfeledkezhetünk a 

mindennapi problémáinkról, olyankor minden szép és jó”. 

Mind az egyetemistáknak, mind a középiskolásoknak megvannak a kedvenc üzletei. Az 

egyetemisták szeretik a bevásárlóközpontot, különösen az Árkádot, de valaki inkább 

belváros párti és ott keresi fel a kisebb boltokat. A csoport egyetlen férfi tagja mondta, 

hogy „én inkább a kisebb belvárosi üzleteket szeretem, jó érzés, ha nevén szólítják az 

embert, megkérdezik, hogy vagyok, ráadásul ismerik az ízlésemet”. E kijelentés kapcsán 

többen is felszólaltak, hogy szívesebben vásárolnak olyan helyen, ahol már ismerik őket, 

törődnek velük és nincsenek útjába az eladónak, vagy leveszik a kirakati báburól a ruhát, 

ha éppen az a jó méret nem úgy, mint a bevásárlóközpontokban. Egy egyetemista gondolta 

úgy, hogy a győri bevásárló utcában már nem olyan jó a boltkínálat, mint ezelőtt öt évvel, 

és sok üzlet költözött ki az Árkádba. Szinte mindenkinek van kedvenc üzlete és e 

tekintetben nincs nagy különbség a fiatalok két csoportja között: Zara, Mango, New 

Yorker, Jean Club, Orsay, Tally Weijl. Néhányan neveztek meg kisebb, belvárosi boltokat. 

A középiskolások legszívesebben barátnőjükkel, édesanyjukkal vagy testvérükkel mennek 

el ruhaneműt venni, mert ők őszintén elmondják a véleményüket. Egy lány említette, hogy 

édesapjával szeret vásárolni, hiszen ő úgyis megveszi neki, amit kér. Az egyetemistáknál 

többen hangsúlyozták, hogy hangulatfüggő kivel vásárolnak. Sokan akár egyedül is 

elmennek, mert tudják, hogy jó az ízlésük, ezért nem kell kikérni mások tanácsát. 

Gyakoriságot tekintve már nagy eltérések adódnak mindkét vizsgált csoportban. Az 

egyetemisták közül valaki heti rendszerességgel vásárol, valaki csak akkor, ha valamire 

szüksége, és valaki akkor, ha jó kedve van, vagy ha éppen rossz a hangulata. Egy lány 
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fogalmazta meg, hogy „én mindig találok okot a vásárlásra”. A középiskolások közül 

valaki alkalmakra (születésnap, szórakozás), valaki évszakváltáskor szerzi be a 

ruhaneműket, de egyetértettek abban, hogy télen, amikor rossz idő van, nem szívesen 

mennek el, inkább tavasszal és nyáron vásárolnak. 

Az egyetemisták számára nagyon fontos a divat, figyelemmel követik a női magazinokat, 

hogy mi az aktuális trend akár színvilágot, akár fazont, stílust tekintve. Valaki kifejezetten 

lemaradónak tartotta magát, későn reagál a divathullámokra, de többen úgy gondolták, 

hogy nem lehet kikerülni a divatot, hiszen az üzletekben úgyis az aktuális trend szerinti 

darabokat kínálják, így akarva, akaratlanul is követi az ember. A középiskolások is 

megnézik az újságokat, de az iskolában nem a divat szerint öltözködnek, hanem a 

kényelem az elsődleges szempont, inkább akkor vesznek egy-egy trendi darabot, ha 

szórakozni mennek. Mindkét csoportban kiemelték, hogy nem a divat miatt vesznek meg 

egy ruhaneműt, hanem azért mert az jól áll nekik. Az egyetemisták számára sokkal 

fontosabb az egyediség, mint a középiskolásoknak, bár ez utóbbi csoportban a résztvevők 

két táborra oszlottak, valakit kifejezetten zavar, ha a másnak ugyanolyan ruhája van, míg 

másokat egyáltalán nem, vagy egyszerűen észre sem veszik.  

Az utolsó vásárlás felelevenítése nem volt nehéz feladat, hiszen a téli vásár miatt sokan 

vettek ruhaneműt. Többen említették, hogy elkísérték a barátnőjüket, mert ő akart venni 

valamit, aztán végül saját maguknak is találtak valamilyen kedvező árú ruhaneműt. 

A résztvevők számára főként sportruházat és cipő kapcsán fontos a márka. Az 

egyetemisták közül többen említették, hogy drága márkájú (Nike, O’Neil) sportcipőkkel 

kapcsolatban már volt rossz tapasztalatuk, tehát nem biztos, hogy azért, mert valami drága 

és elismert márka az jó is. Egy lány mondta, hogy a Zara-ban vett nadrágja kétszeri felvétel 

után kilyukadt, de visszavitte és kicserélték. A résztvevők inkább kereskedelmi márkákat 

említettek kedvencükként, vagyis üzleteket neveztek meg. A csoport egyetértett abban, 

hogy nem szeretik a kínai üzleteket, oda be sem mennek, hanem inkább hajlandóak többet 

fizetni a jobb minőségért és „az átlagos, jónak mondható, megfizethető márkákat” 

kedvelik. A csoport arra a következtetésre jutott, hogy ruhavásárláskor elsősorban az anyag 

minősége és a fazon számít, nem a márka. A középiskolások számára sem a márka az 

elsődleges szempont, azonban sportruházatban és sportcipő esetén igen. Többen kiemelték, 

hogy inkább a fiúknak, testvérüknek, barátjuknak számít a márka, mert ők csak a Zara-ban 

vagy a Retro-ban hajlandóak maguknak ruhát venni. Egy lány emelte ki, hogy a kollégiumi 

szobatársa csak drága, márkás (Mayo Chix) darabokat vesz meg magának.  
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A megkérdezettek számára nem fontos mások véleménye, elsődlegesen maguknak kell, 

hogy tetsszen a ruhanemű. A középiskolások közül egy lány mondta, hogy ő meghallgatja 

édesanyja véleményét és próbál eleget tenni a kérésének. 

Az ár mindenki számára nagyon fontos tényező, bár a középiskolásoknak lényegesebb, 

hiszen ők még nem rendelkeznek önálló jövedelemmel. Az egyetemista fiú kiemelte, hogy 

ő, ha vásárolni indul, midig meghatároz egy maximális árat, aminél többet nem hajlandó 

kiadni egy-egy darabért, így abban a sávban keres magának ruhaneműt. A módszer 

használatát a lányok közül valaki megerősítette, de valaki hangsúlyozta „akkor van 

probléma, ha a legjobban tetsző darab kívül esik ezen az áron, mert ha annyira jól áll, 

muszáj megvennem”. Egy másik lány ehhez hozzáfűzte: „nekem jó érzékem van hozzá, 

hogy mindig a legdrágább darabot válasszam ki”. A többség kiemelte, hogy alkalom 

függvénye, mennyi pénzt szánnak egy ruhaneműre. A középiskolások számára jóval 

meghatározóbb az ár, hajlandóak több üzletet felkeresni, hogy olcsóbb ruhaneműre 

bukkanjanak, és csak akkor veszik meg a drágábbat, ha az állt nekik jobban. 

Az akciókat, leárazásokat nagyon kedvelik a fiatalok, és általában vásárolnak is e 

promóciós technika hatására. Az egyetemisták egy részére jellemző a kivárás, 

megpróbálják a kiárusítási időszakra időzíteni a ruhavásárlást, ami mostanában elég 

gyakran van, „valahol a nyári ruhákat már július elején leárazzák, addig még jó a tavalyi”, 

„a Jeans Clubban kinézek magamnak egy felsőt 5 000 Ft-ért tudom, ha két hónap múlva 

visszamegyek már csak 2 000 Ft, annyit meg tudok várni”. Többen is megerősítették, hogy 

abban az üzletben gyakran és nagymértékű leárazásokat alkalmaznak, ezért szívesen 

vásárolnak ott. Egy lány elemelte ki, „a legtöbb leárazás karácsony után kezdődik, 

amikorra elfogy a pénzem, hiába próbálok meg tartalékolni, nem sikerül”. Az 

egyetemisták körében eszmecsere generálódott a leárazásokról. 

Többen úgy vélték, hogy akciókkor vásárolni főként a szezon elején éri meg, a végén már 

nem, illetve jól meg kell nézni, hogy milyen az olcsóbb ruhanemű minősége.  

„Ilyenkor februárban, amikor már ki van fogyva a készlet, nem érdemes ruhát venni, mert 

azok vannak kitéve, amik senkinek sem kellenek. A múltkor felpróbáltunk egy leárazott 

ruhát és úgy jöttünk ki a fülkéből, hogy már megint bedőltünk, mert igazából jól nézett ki a 

ruha, de tudtattuk volna, hogy azért van leárazva, mert nem kell senkinek.” 

„Leárazáskor fogtam ki nagyon jó darabot, de láttam már nagyon szörnyűt is. Csak olyat 

veszek meg, ami megfelel egy bizonyos minőségi követelménynek.” 
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Az egyetemisták azokat az akciókat szeretik, amikor kulturált körülmények között, vállfára 

kiakasztott ruhák közül válogathatnak.  

„Leárazás és leárazás között is van különbség. Nem ugyanaz, ha vállfán lógnak a ruhák, 

vagy ha egy kosárba vannak belerakva egy halomban.” 

„Utálatos, amikor turkáló jellege lesz az üzletnek, mert a leárazás miatt rendetlenség és 

kosz van.” 

„Én például soha nem veszek olyan helyen, ahol keresgélni kell a ruhák között és piszkos 

az üzlet.” 

„A magyarországi állapotok még mindig tűrhetőek. Nyáron Spanyolországban akartunk 

vásárolni, ahol a helyzet valóságos katasztrófa. Az egyik ruha végét én fogtam, a másikat 

meg hat másik. A vásárlók bent hagyják a felpróbált ruhákat a fülkében, ahová aztán nem 

lehet bemenni. Ehhez képest a magyarok még elég kulturáltak.” 

A középiskolások általában akkor vásárolnak, ha szükségük van valamilyen ruhaneműre és 

nem várják ki a leértékeléseket, de örülnek, ha olcsóbban jutnak hozzá egy-egy darabhoz. 

Vannak, akik kételkednek az akció valóságtartamában: 

„Előfordulhat, hogy az eredeti ár fölé írnak egy magasabb árat, majd azt húzzák át és 

ráírják akció.” 

„A múltkor vettem magamnak az egyik belvárosi üzletben egy szoknyát, kétszer árazták le, 

eredetileg 15 000 Ft volt, aztán 7 500 Ft, én meg fizettem érte 5 000 Ft-ot. Nem értem, 

hogy ez hogyan éri meg az üzletvezetőnek?”  

Egy lány mondta, hogy a leárazások többnyire évszakváltáskor vannak, így ha valamit 

megveszek nyár végén, azt nem nagyon tudom hordani, a következő szezonban pedig már 

nem annyira divatos. 

A fiatalok a leárazásokról többnyire kirakatokból értesülnek, vagy SMS-ből, ha 

feliratkoznak valamelyik üzlet törzsvásárlói programjára, akkor üzenetet kapnak, hogy 

mely napokon van akció. Ezen kívül mindkét csoport számára fontos információforrásnak 

tekinthetők a barátok, ismerősök. A középiskolások az újságokból is tájékozódnak.  

Az egy hónapban ruhaneműre fordított összeg csoportonként eltér. Amíg az egyetemisták 

ösztöndíjuk legnagyobb részét ruházkodásra költik, és ez havi szinten valakinél 30 - 40 000 

Ft, addig a középiskolások a zsebpénzükből gazdálkodnak, ami havi 5 - 10 000 Ft. A fiatal 

lányokra jellemző a spórolás, hogy aztán ruhaneműt vegyenek maguknak.  

Az egyetemisták és a középiskolások is megveszik a női magazinokat, ha abban 

kuponokat kínálnak, bár főként a tinédzserek váltják be, hiszen jó márkákhoz juthatnak 
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hozzá kedvező áron. Egy középiskolás említette, hogy szülei a munkahelyükön kapnak 

ajándékcsekket és azt ő vásárolhatja le, illetve az egyik lánynak állandó kedvezménye van 

az egyik belvárosi boltban, ezért nincs szüksége kuponokra. A huszonévesek közül többen 

mondták, hogy régebben vásároltak kupon hatására, ma már nem jellemző rájuk. Egy 

egyetemista kifogásolta, hogy a magazinok időzítése nem megfelelő, „szólni kellene a 

szerkesztőnek, hogy egy héttel később vessék be a kuponokat, mert addigra már kapunk 

ösztöndíjat”. 

Az egyet fizet, kettőt kap akciók a középiskolások számára kedveltek. Olyankor 

barátjukkal, vagy testvérükkel együtt vásárolnak és elfelezik a fizetett összeget. Az 

egyetemisták véleménye megoszlott: valaki kihasználja ezeket a lehetőségeket olyan 

ruhaneműk esetén, amiből nem baj, ha van két egyforma (sál, feszes nadrág). Valaki a 

testvérével vásárol a mennyiségi kedvezmények miatt. A csoport egyetlen férfitagja még 

nem is hallott ilyen promócióról, de nagyon örülne neki. Egy valaki mondta, hogy 

„többnyire olyan termékekre alkalmazzák, amiből egy is sok, nemhogy kettő”. 

A versenyek, nyereményjátékok meghirdetése ruhavásárlás kapcsán még nem ismert 

promóciós technikák, viszont élelmiszereknél vagy interneten gyakran részt vesznek 

ilyenekben. A csoport némely tagja szkeptikus a nyerést illetően, ezért kerülik az ilyen 

kezdeményezéseket. A középiskolások közül többen említették, hogy édesanyjuk minden 

vonalkódot gyűjt, beküldi a keresztrejtvények megfejtését és már előfordult, hogy nyertek. 

Az ajándékoknak örülnek a fiatalok, az egyetemisták bizsut, kulcstartót kaptak a 

megvásárolt ruhanemű mellé, valamint a Calzedonia fehérnemű boltban a vásárolt 

fürdőruhához díszdobozt, naptejet, strandtáskát adtak ingyenesen. A középiskolások 

szintén a bizsut említették, vagy nagy összegű vásárlás esetén az ajándékba adott 

ruhaneműt, amit jó dolognak tartanak, hiszen „ezután szívesebben megyünk vissza az 

üzletbe”. 

Törzsvásárlói kártyája szinte mindenkinek van, bár valakinek fehérnemű üzletben. Két 

egyetemista lány mondta, hogy csak annak az üzletnek fogadják el a kártyáját, amelyik 

műanyagból készül, mert papírt, ami könnyen összegyűrődik, nem tesznek el. Egy lány így 

fogalmazott: „érezzem, megtisztelnek azzal, hogy a vásárlójuk vagyok.” 

A fókuszcsoportos vizsgálat megbízhatónak és érvényesnek tekinthető, hiszen a 

résztvevők aktívan részt vettek a beszélgetésben, őszintén válaszoltak a kérdésekre, 

meghallgatták mások véleményét és egy-egy hozzászólás kapcsán mások is 
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megnyilvánultak, vagyis nagyon jól működött a csoportdinamika. A kutatás hitelességet 

támasztja alá, hogy két fókuszcsoportos vizsgálatra került sor, mindkét alkalommal jelen 

volt egy megfigyelő, jegyzetelő, illetve a résztvevők válaszairól hangfelvétel készült, ami 

alapján begépeltem az interjú teljes szövegét. Ez az egyetemisták esetén egy 18 oldalas 

dokumentum lett, a középiskolásoknál pedig 15. A vizsgálat transzferábilisnak tekinthető, 

hiszen megerősítette a korábbi mélyinterjús, valamint a kvantitatív kutatás eredményét. Az 

integritás feltétele teljesül, mert az interjúkat nyugodt körülmények között bonyolítottam 

le, a résztvevőket előre biztosítottam az anonimitásról, akik nagy érdeklődést mutattak a 

téma iránt és szívesen megosztották gondolataikat. A kutatás eredménye általánosítható, 

ugyanis az interjúk kapcsán a felsőruházati árucikkekkel kapcsolatos vásárlási szokásokat 

és az SP eszközökkel szembeni attitűdök részletesen tárgyalásra kerültek. A vizsgálat 

mindkét esetben több mint másfél óráig tartott és egységes vezérfonal mentén haladtam, 

amitől szükség szerint eltértem.  

A kutatás egyik korlátja a fókuszcsoportos vizsgálat száma és összetétele, hiszen a fiatal 

lányok (tinédzserek és egyetemisták) ruhavásárlási szokásaira vonatkozóan nyertem 

széleskörű információt. A kvalitatív kutatást érdemes lenne elvégezni más korosztályba 

tartozó egyének, illetve a férfiak körében. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a fejezetben ismertetem téziseimet, összefoglalom doktori értekezésem új és újszerű 

eredményeit, ismertetem a primer vizsgálat gyakorlati jelentőségét, megfogalmazom 

azokat a javaslatokat, amiket a 21. században a független ruhakereskedőknek fontolóra 

kellene venniük, amivel versenyelőnyre tehetnek szert és megakadályozhatják további 

piacvesztésüket. Végezetül bemutatom a vizsgálat feltételezéseit és korlátait, valamint 

jövőbeli kiterjesztési irányait. 

8.1. Következtetések levonása, tézisek megfogalmazása 

Empirikus kutatásom megtervezésének első lépéseként kérdéseket fogalmaztam meg 

magamnak, ami alapján felállítottam hipotéziseimet, majd kvantitatív típusú vizsgálattal és 

az SPSS statisztikai programcsomag alapján igazoltam vagy elvetettem az előzetes 

feltételezéseimet.  

A kiskereskedők esetében elsőként arra akartam választ kapni, hogy a gazdasági/pénzügyi 

válság hogyan érinti a független kiskereskedőket, illetve miként befolyásolja a 

kommunikációs stratégiájukat, valamint piacbefolyásolási kiadásaik nagyságát. 

Feltételeztem, hogy a recesszió hatására a független ruhaboltok kevesebbet költenek 

reklámozásra és többet eladásösztönzésre, illetve a forgalom visszaesése következtében nő 

a vevők árérzékenysége, ami az akciós ajánlatok alkalmazását indokolja. Az első hipotézis 

mindkét részét elfogadtam és az alábbi téziseket fogalmazom meg: 

T1a:  A gazdasági visszaesés arra készteti a felsőruházati árucikkek értékesítésére 

szakosodott üzleteket, hogy marketingprogramjukban és piacbefolyásolási 

kiadásukban nagyobb hangsúlyt fektessenek az értékesítésösztönzésre.  

T1b:  A gazdasági bizonytalanság következtében azok a ruhaboltok helyezik előtérbe az 

akciós ajánlatok alkalmazását, melyek forgalma visszaesett, szűkült a vevőköre és 

árérzékenyebbé vált. 

A második kutatási kérdésem arra vonatkozott, hogy a ruhaboltok által követett 

kiskereskedelmi stratégia mennyiben befolyásolja az SP eszközök használatának körét. 

Feltételeztem, hogy a magas minőségű, nemzetközi márkákat értékesítő, presztízsárazási 

stratégiát követő vállalatok inkább a versenyeket, ajándékokat, hűségprogramokat 

részesítik előnyben, míg a gyengébb minőségű, nem márkázott árukat kínáló, alacsony 
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árakkal operáló kiskereskedők a leértékeléseket, szezonális kiárusításokat. A hipotézis 

tesztelése során valóban elkülönültek az exkluzív és a diszkont üzletek, viszont emellett 

sikerült azonosítani az átlagos ruhaboltokat, melyek e két véglet között helyezkednek el a 

megfelelő ár-érték arányú saját márkás termékeikkel. Magyarországon a ruhaneműk 

értékesítésére szakosodott üzletek alapvetően kihasználják az árengedményeket, szezonális 

kiárusításokat, hiszen a divattermékek esetén rendkívül fontos az elfekvő árukészlettől való 

megszabadulás. A vizsgálat alapján a második hipotézisemet részben fogadom el és a 

következő téziseket határozom meg: 

T2a:  Az exkluzív üzletek az SP eszközöket változatosan használják, nem csupán a 

klasszikus megoldásokra hagyatkoznak, hanem olyan módszereket is szívesen 

bevetnek, mint a kuponok, pénzvisszatérítés, ajándék, évfordulós vásár és 

hűségprogram.  

T2b: A diszkontüzletek a hagyományos vásárlásösztönzési megoldásokat – 

árengedmény, akció, szezonális kiárusítás, egyet fizet, kettőt kap akció – vetik be. 

Emellett érdemes megjegyezni, hogy az átlagos ruhaboltok szintén a pénzügyi előnyöket 

nyújtó SP módszereket használják ki, de a diszkontüzletekkel ellentétben már jobban 

koncentrálnak az ajándék típusú juttatásokra. 

A vállalatok kiskereskedelmi stratégiájánál vizsgáltam, hogy milyen eltérések adódnak a 

sikeresen és a nem sikeresen működő vállalkozások körében az SP eszközök használatát 

tekintve. Előzetesen úgy véltem, hogy magukat sikeresnek mondó kiskereskedők 

kommunikációs kiadásaik során nagyobb hangsúlyt helyeznek az értékesítésösztönzési 

programjukra, és az SP-re stratégiai eszközre tekintenek, míg a kevésbé eredményesek 

nem használják ki a promóciók adta lehetőségeket és inkább taktikai célokra alkalmazzák. 

A kiadások nagyságrendjét tekintve nem adódtak eltérések a vállalatok két csoportja 

között, ezért a második c hipotézist elutasítottam. A 2. d hipotézisemben feltételeztem, 

hogy azok az üzletek, melyek az értékesítésösztönzési technikákat hosszú távú célok miatt 

használják, sikeresebbek. A statisztikai elemzés részben támasztotta alá ezen 

feltételezésemet. 

T2c:  A kereskedők azon csoportja, melyek a vásárlásösztönző módszereket rövid, 

közepes és hosszú távú célokra használja, mondható a legsikeresebbnek 

kiskereskedelmi stratégiájukat tekintve, illetve az SP kampány céljainak 

megvalósulása szempontjából. 
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A kutatás elején célul tűztem ki, hogy megismerjem hazánk fejlett, nagy vásárlóerővel 

rendelkező térségében működő üzletek ösztönzési stratégiáját nevezetesen a céljaikat, 

felelősöket, költségek meghatározási módját, az alkalmazott SP eszközök körét, a kampány 

időtartamát, az akciók bolton belül vagy kívül történő meghirdetési módját és a 

költséghatékonyságot. Célok alapján megállapítható, hogy vállalatok 3,7%-át rövid távú, 

21,3%-át közepes távú, 33,8%-át hosszú távú és 40,7%-át mindhárom időtávú cél 

motiválja, vagyis az SP-re stratégiai és taktikai eszközként tekintenek. A független 

ruhaboltok nem veszik igénybe külső hirdetési cégek tanácsait, valószínűleg anyagi 

lehetőségeik korlátja miatt. A költségvetés meghatározásának legnépszerűbb formái a 

korábbi tapasztalatok alapján, illetve a célokhoz igazodó módszer. Az eladásösztönzés 

leggyakrabban használt módja az árengedmény, akció, valamint a szezonális kiárusítás, 

mely már nem csupán a téli és nyári időszakra korlátozódik, hanem a tavaszi és az őszi 

időszakra egyaránt. A pénzügyi promóciók leginkább kedvelt változatai folyamatosak, 

vagy legalábbis a készlet erejéig tartanak. A boltvezetők a különböző akciókat bolton belül 

hirdetik meg és ritkán nyúlnak az outdoor eszközökhöz. Költséghatékonyság, valamint az 

SP célok elérése szempontjából sikeresebbek azok az üzletek, melyek az SP-t nem csupán 

azonnali, vagy rövidtávú célokra használják ki, hanem hosszú távú előnyeit is figyelembe 

veszik. A vizsgált ruhaboltok számára az eladásösztönzés a harmadik legnépszerűbb 

piacbefolyásolási módszer a személyes eladást és a bolti reklámozást követően, és a teljes 

kiadásaik mintegy 15%-át adja.  

A harmadik feltételezésem volt, hogy a kiskereskedők ösztönzési kampányuk során a 

költségek nagyságát önkényesen határozzák meg, nem a célok alapján. A kutatás alapján a 

hipotézist elutasítottam. A független felsőruházati árucikkek értékesítésére szakosodott 

üzletek promóciós kiadásaik nagyságát nem önkényesen, hanem inkább korábbi 

tapasztalatok alapján vagy a célokhoz igazodóan határozzák meg. 

Előzetesen úgy gondoltam, hogy leértékelések és a szezonális kiárusítások a legnépszerűbb 

és egyben leggyakrabban használt SP módszerek, amit a vizsgálat igazolt is. 

T3:  Az árengedmények, akciók, téli és nyári vásárok a legnépszerűbb és egyben 

leggyakrabban használt SP módszerek. 

Feltételeztem, hogy a magyar kereskedőkre nem jellemző a hosszú távú szemlélet és mivel 

a marketingre is rövidtávú eszközként tekintenek, ezért az eladásösztönzési megoldások 

alkalmazásában is megfigyelhető ez az irányultság. A negyedik b hipotézisemben 
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megfogalmaztam, hogy a boltvezetők az eladások azonnali növelése érdekében élnek a 

pénzügyi promóciókkal. Ez a feltevés részben került elfogadásra, hiszen az üzletek 

irányítói tisztában vannak az SP eszközök nyújtotta hosszú időtávra szóló hatásaival is. 

T4a: Amennyiben a vállalkozásokat az SP eszközök alkalmazásában rövidtávú célok 

motiválják, vagyis az eladások azonnali növelése, akkor a pénzügyi promóciókat 

használják. 

Továbbá feltételeztem, ha a kereskedők az értékesítésösztönzést olyan hosszú távú célok 

elérésére alkalmazzák, mint az imázsépítés vagy a hűséges vevők megtartása, akkor az 

érték hozzáadó technikákat választják-e. Amennyiben a ruhaboltok a versenyeket, 

nyereményjátékokat, kuponokat, évfordulós vásárokat és hűségprogramokat használják 

általában hosszú távú célkitűzések megvalósulása miatt teszik. Az empirikus vizsgálat 

igazolta ezt a feltevésemet.  

T4b: A pénzügyi típusú promóciók modern változatai – kuponok, évfordulós vásárok – 

megfelelőek az imázs központú célok elérésére. 

A primer vizsgálat alapján választ akartam kapni arra, hogy milyen eltérések mutathatók ki 

a kiskereskedők stratégiája, illetve demográfiai ismérvei és az SP kampányuk taktikai 

elemei között. Hipotéziseimet a promóciók időtartamával, mértékével és vonal feletti 

támogatásával kapcsolatban fogalmaztam meg. Feltételeztem, hogy azok a kereskedők, 

melyek átlagos vagy annál gyengébb minőségű, kereskedelmi márkákat vagy márkázatlan 

árucikkeket értékesítenek, hosszabb időtávra garantálják a kedvezményeket, mint a magas 

minőségű, nemzetközi márkák eladására szakosodott ruhaboltok. A vizsgálat alapján ezt a 

hipotézist nem tudtam elfogadni, mert nem mutatható ki kapcsolat a kiskereskedelmi 

egységek által követett stratégia és a promóció időtartama között. Az üzletek statisztikai 

profilja alapján úgy gondoltam, hogy a régebben alapított, kevesebb dolgozói létszámú, 

egyetlen boltot irányító, városban működő vezetők rövidebb ideig alkalmazzák az 

értékesítésösztönző programokat, mint a 21. században alapított nagyobb létszámú fővárosi 

ruhaboltok. A hipotézist csak részben tudtam elfogadni, mert szignifikáns kapcsolatok az 

évfordulós-, tavaszi- és őszi vásár esetében álltak fenn az SP program időtartama és az 

irányított üzletek száma között, valamint a működés földrajzi helye között.  

T5a:  Az évfordulós vásárt hosszabb ideig garantáló üzletek vezetői több üzletet 

irányítanak, mint ezt a promóciós megoldást rövid ideig alkalmazó kereskedők.  
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T5b: A fővárosi ruhaboltok hosszabb ideig biztosítják a tavaszi vásárt, mint a városiak, 

viszont az őszi kiárusítást rövidebb időtartamra garantálják. 

A kedvezmények mértékével kapcsolatban előzetesen úgy véltem, hogy azok a 

kereskedők, melyek átlagos vagy annál gyengébb minőségű, saját, kereskedelmi márkákat 

vagy márkázatlan árucikkeket kínálnak, nagyobb engedményt vagy juttatást adnak, mint a 

magas minőségű, nemzetközi márkákat értékesítésére szakosodott ruhaboltok. Ezt a 

hipotézist el kellett utasítanom, mert nem mutatható ki egyértelmű kapcsolat a 

kiskereskedelmi stratégia és az egyes SP eszközök által garantált kedvezmény mértéke 

között. Emellett feltételeztem, hogy a régebben alapított, kevesebb dolgozói létszámú, 

független városi üzletek kisebb mértékű kedvezményeket garantálnak, mint a 21. 

században alapított nagyobb létszámú fővárosi ruhaboltok. Ezt a hipotézist a versenyek, 

nyereményjátékok és az egyet fizet, kettőt kap akciók vonatkozásában tudtam elfogadni.  

T5c:  A kevesebb dolgozói létszámú, városi üzletek kisebb mértékű kedvezményeket 

garantálnak, mint a nagyobb létszámú fővárosi ruhaboltok különösen a versenyek 

és nyereményjátékok, valamint egyet fizet, kettőt kap akciók kapcsán. 

A sikeres vásárlást ösztönző kampány érdekében rendkívül fontos, hogy a kereskedők 

meghirdessék akcióikat. Úgy gondoltam, hogy a diszkontüzletek nem helyeznek nagy 

hangsúlyt a vásárlásösztönző kampány ATL támogatására és a fogyasztók bolton kívüli 

informálására, míg az exkluzív boltok igen. Ezen kívül feltételeztem, hogy a hosszabb idő 

óta működő, kevesebb dolgozói létszámú, független városi üzletek foglalkoznak a 

vásárlásösztönző kampány ATL támogatásával. Ezt a feltevésemet elfogadtam.  

T5d:  Az exkluzív üzletek helyeznek nagy hangsúlyt a vásárlásösztönző kampány ATL 

támogatására, különösen a nyomtatott sajtóra, a helyi TV-re, rádióra, internetre, 

illetve a közvetlen levelekre.  

T5e: Az akciókról, promóciókról történő bolton kívüli tájékoztatás változatos módja 

(helyi média, DM, szórólap) főként a budapesti nagyobb üzletekre jellemző. 

 

A vásárlók esetében elsőként azt kívántam feltárni, milyen promóciós megoldásokat 

kedvelnek a kevésbé, illetve jobban érintett vásárlók, vagyis azok az egyének, akik 

örömüket lelik a vásárlásban és azok, akik nem. A hetedik feltételezésem értelmében amíg 

a feladatorientált vásárlók kizárólag a pénzügyi promóciókat kedvelik, addig az 
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élményorientált vásárlók az ajándék típusú ösztönzéseket is előnyben részesítik. A 

ruhavásárlási szokások vagy érintettségük alapján valóban elkülöníthető az élmény- és a 

feladatorientált vásárlók csoportja, de emellett léteznek a céltudatos egyének, akik a 

ruhavásárlásnak nem tulajdonítanak sem hasznossági sem hedonista értéket. 

Magyarországon a mindegyik vevőcsoport kedveli az árengedmények közvetlen fajtáját, 

ezért az előzetes hipotézisemet elfogadtam: 

T6:  Amíg a feladatorientált vásárlók kizárólag a pénzügyi promóciókat kedvelik, addig 

az élményorientált vásárlók az ajándék típusú ösztönzéseket is előnyben részesítik.  

 

A promóciós fogékonyság, vagyis a fogyasztók akciós ajánlatokra történő reakciója 

kapcsán érdekelt, hogy elkülöníthető-e az a három szint, amit Lichtenstein és társai (1995) 

kimutattak. A nyolcadik hipotézisem értelmében a vásárlók három különböző csoportba 

különíthetők el a promóciós fogékonyságuk alapján, mégpedig az SP eszközök széles körét 

kihasználó vásárlók, a pénzügyi megtakarítással járó technikákat előnyben részesítő, illetve 

a kifejezetten egy típusú SP-re fogékony vevők. Hazánkban az ajándék típusú juttatások 

kevésbé népszerű megoldások, hiszen kevés kereskedő alkalmazza, ezért ruhavásárlás 

kapcsán nem léteznek olyan vevők, akik csupán az érték hozzáadó technikákat 

választanák. 

T7a:  A vásárlók három különböző csoportba különíthetők el a promóciós fogékonyságuk 

alapján, mégpedig az SP eszközök széles körét kihasználó vásárlók, a pénzügyi 

megtakarítással járó technikákat előnyben részesítő, illetve a kifejezetten egy típusú 

SP-re fogékony vevők, akik kizárólag a leárazásokra, árengedményekre reagálnak. 

Előzetesen feltételeztem, hogy a vásárlók felsőruházati árucikkek beszerzésekor a 

pénzügyi típusú promóciókra fogékonyak, azon belül is az árengedményekre, majd ezt 

követően az egyet fizet, kettőt kap akciókra. Ezt a hipotézist elfogadtam és a következő 

tézist fogalmazom meg. 

T7b: A vásárlók felsőruházati árucikkek beszerzésekor jellemzően a pénzügyi típusú 

promóciókra fogékonyak, azon belül is az árengedményekre, majd ezt követően az 

egyet fizet, kettőt kap akciókra. 

Végezetül meg akartam tudni, hogy milyen demográfiai és pszichográfiai ismérvekkel 

rendelkeznek a promócióra fogékony egyének. A demográfiai ismérvek (nem, életkor, 
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lakhely, vásárlás helyszíne, családméret, iskolai végzettség és anyagi helyzet) alapján 

vizsgáltam a kapcsolatokat a promóciókra való reagálás mértéke között. Az egyén 

pszichográfiai jellemvonásainak elkülönítése nemzetközi skálák alapján történt, valamint a 

következő 8 tulajdonság került meghatározásra: presztízsérzékenység és 

minőségtudatosság, hűség, divatkövetés, piaci informáltság, ár-és ár-értéktudatosság, 

kiárusításokra való fogékonyság, impulzivitás és túlkínálat következtében kialakuló 

zavartságérzet. Úgy véltem, hogy a nem márkahű nők tekinthetők általánosságban véve 

fogékonynak a promóciókra. Ezt a hipotézist el kellett utasítanom. A nagyobb háztartásban 

élő, divatkövető és nem presztízsérzékeny egyének erősen fogékonyak a promóciókra. Az 

SP eszközök széles körét elsősorban a nagyobb családok használják ki, akikre jellemző az 

alapos piaci informáltság, a divatkövetés és a presztízsérzékenység, valamint az ár-

értéktudatosság.  

Feltételeztem, hogy a pénzügyi típusú promóciókra általában a fiatal és középkorú, 

városban élő ár-és értéktudatos vevők fogékonyak, akik előre megtervezik a vásárlást, 

vagyis a vásárlás számukra fontos döntés. Ezt a felvetést is el kellett utasítanom. A 

pénzügyi típusú promóciókat általában a divatkövető, alapos piaci információkkal 

rendelkező egyének használják ki széleskörűen. 

Előzetesen feltételeztem, hogy a kuponokra a jó anyagi helyzetű, magas iskolai 

végzettségű városban élő ár-és értéktudatos egyének fogékonyak, akikre nem jellemző a 

bolt- és márkahűség. Kuponok esetében az életkor és a háztartás mérete, valamint 

divatkövetés alapján volt szignifikáns kapcsolat a változók között. A fiatalabb, nagyobb 

családban élő élményorientált vásárlók, akik követik a divatot fogékonyak kis-vagy 

közepes mértékben a kuponokra. A kuponokra a divatkövető fiatalok fogékonyak. 

8.2. Az értekezés új és újszerű eredményei 

A disszertáció a kétoldali kutatással és a kvalitatív, valamint kvantitatív technikák 

alkalmazásával több új, illetve újszerű eredményt tud felmutatni.  

Hazánkban még senki nem végzett hasonló kutatást, ami egyszerre vizsgálta volna a 

kereskedői és a vevői oldalt. A független ruha-és cipőboltok integrált 

marketingkommunikációs stratégiáját vizsgálták Magyarországon, viszont kifejezetten a 

vásárlásösztönző stratégiáját még nem, ami részletesen irányult a célokra, felelősökre, 

költségekre, az alkalmazott eszközökre, a promóció időtartamára, a kedvezmény mértékére 

és a bolti illetve üzleten kívüli támogatással. A GfK Hungária Piackutató Intézet 
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rendszeresen vizsgálja az akciók, promóciók fogadtatását 1000 fős reprezentatív mintán az 

FMCG szektorban, viszont kevésbé gyorsan forgó termékek, vagy bonyolultabb vásárlási 

döntést igénylő árucikkek kapcsán nem. 

8.2.1. Az értekezés új eredményei 

A kínálati oldalról elmondható, hogy a kisboltok többsége még nem használja ki eléggé a 

vevői meggyőzés legközvetlenebb eszközét. Az exkluzív üzletek az eladásösztönző 

technikák széles körét alkalmazzák, és a kuponok, a pénzvisszatérítések, valamint az 

ajándékok felajánlása elsősorban a boltok e csoportjában bevetett eszközök. Az exkluzív 

ruhaboltokra jellemző, hogy hosszú távú célok miatt élnek az értékesítésösztönzés 

lehetőségével, a diszkontüzletek pedig taktikai eszközként tekintenek rá. A pénzügyi típusú 

vásárlást ösztönző technikák is alkalmasak lehetnek a hosszú távú célkitűzések elérésére, 

bár nem a szokványos árengedmények, hanem a kuponok, és az évfordulós vásárok, 

melyek sokszor ajándékok, meglepetések felajánlását jelentik. Az exkluzív ruhaboltok, 

melyek többnyire a fővárosban működnek nagyobb összegű díjakat vetnek be egy-egy 

nyereményjáték kapcsán, illetve értékesebb ajándékokat kínálnak, mint a diszkontok és az 

átlagos ruhaboltok. 

A keresleti oldaltról megállapítható, hogy Magyarországon a vásárlók magasabb hedonista 

hasznot tulajdonítanak a pénzügyi promócióknak (árengedmény, kupon, egyet fizet, kettőt 

kap akció), mint a fejlettebb gazdaságú országokban, ahol már régóta alkalmazzák az SP 

eszközöket. Az élményorientált vevők csoportja jóval nagyobb affinitást mutat a 

különböző SP megoldások iránt, mint a feladatközpontú vagy a céltudatos egyének. A 

promóciós fogékonyságot érdemes három szinten vizsgálni, általánosságban véve, a 

promóció típusa és konkrét technika alapján. A promóciók széles körét elsősorban a nők, a 

fiatalok és az élményvásárlók használják ki. Minél nagyobb háztartásban élnek a vásárlók, 

és minél több piaci információval rendelkeznek, amit meg is osztanak másokkal, annál 

inkább több SP technika hatására vásárolnak. Az ajándékjuttatásokat az alapfokú iskolai 

végzettségű, divatkövető egyének kedvelik. Gyengén fogékonynak pedig a bolt-és 

márkahű, az öltözködés és a trend iránt érdeklők minősülnek. A gazdasági előnyöket 

kínáló promóciókat nagymértékben kihasználókra jellemző a divatkövetés és az alapos 

piaci informáltság. A vevői versenyek, nyereményjátékok ritkán használt eszközök a 

kereskedelemben, pedig a presztízsérzékeny, minőségtudatos, jó információkkal 

rendelkező egyének kedvelik és ki is használják ezeket a megoldásokat, amennyiben 
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lehetőségük nyílik rá. A kuponokat igénybevevők hedonista vásárlók, fiatalok, nagyobb 

családban élnek és fontos számukra a divat, valamint alapos információik vannak az 

akciók helyéről. Az BOGOF megoldásokat elsősorban a kiárusításokra fogékony, ár-és 

értéktudatos, alapos piaci információkkal rendelkező vásárlók használják ki, akiknek 

fontos mások véleménye és öltözködésükkel a társadalomban elfoglalt helyükre akarnak 

utalni. A vásárlás ajándékokkal történő elősegítése még nem bevett gyakorlat a kisebb 

üzletek körében, pedig a fogyasztók ezt nagyon szívesen vennék, különösen az 

élményorientált vevők csoportja, akik nem hűségesek és gyakran vásárolnak előre nem 

tervezett ruhadarabot.  

8.2.2. Az értekezés újszerű eredményei 

A kínálatot elemezve kijelenhető, hogy a független ruhaboltok számára az eladásösztönzés 

fontos piacbefolyásolási eszköz, aminek szerepe a gazdasági válság következtében még 

jobban felértékelődik. A kereskedők a hagyományos pénzügyi típusú kedvezményeket 

alkalmazzák, ezek közül is a közvetlen árengedményeket, téli és nyári vásárokat. Az 

ajándék típusú juttatásokat kevésbé használják, egyedül az exkluzív ruhaboltok, melyek az 

SP eszközök széles eszköztárát bevetik. A sikeres és sikertelen üzletek számára 

ugyanolyan fontos az értékesítésösztönzés és teljes piacbefolyásolási kiadásuk mintegy 

15%-át fordítják rá. A piacbefolyásolási költségek professzionális megtervezése a 

fővárosban működő üzletekre jellemző. A Budapesten működő exkluzív üzletek célokhoz 

igazodóan vagy árbevétel százalékában állapítják meg a költségeket, de a sikeres 

kereskedők a korábbi évek tapasztalatait is figyelembe veszik. A versenyek, 

nyereményjátékok, kuponok, évfordulós vásárok, pénzvisszatérítési garanciák és a 

hűségprogramok a hosszú távú befolyásolás eszközei. Azok a kereskedők, melyek az 

értékesítésösztönzésre taktikai és stratégiai eszközként tekintenek, sikeresebb stratégiát 

tudhatnak maguk mögött, valamint jövedelmezőbb SP kampányt. Az exkluzív ruhaboltok 

hosszabb ideig alkalmazzák a leértékeléseket, mint a diszkont üzletek. A kiskereskedők 

stratégiai súlypontjuktól függetlenül inkább alacsony, vagy közepes mértékű kedvezményt 

kínálnak, a nagyobb értékű engedmény vagy ajándék felajánlása csak a multinacionális 

vállalatok számára lehetséges. A fővárosban működő, nagyobb üzletek, melyek magas 

minőségű árut kínálnak presztízsáron, nagyobb hangsúlyt helyeznek a vásárlásösztönző 

programok meghirdetésére, és a hagyományos eladáshelyi reklámokon kívül egyéb online 

vagy offline médiát is igénybe vesznek. 
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A keresleti elemzés értelmében elmondható, hogy ruhavásárlás kapcsán nem csupán az 

élmény- és feladatorientált vevők csoportja különíthető el, hanem a közömbös réteg is, aki 

mindenféle érzelmektől mentesen teljesíti a vásárlást. Magyarországon nem léteznek olyan 

vevők, akik kizárólag csak az ajándék típusú ösztönzőkre lennének fogékonyak, viszont az 

ár jellegű promócióknál lehatárolható ez a fogyasztói csoport. Felsőruházati árucikkek 

vásárlásakor a leginkább kedvelt technika a pénzügyi típusú kedvezmények közül a direkt 

árcsökkentés, csakúgy, mint élelmiszerek, kozmetikumok és vegyi áruk estén. Szinte 

mindenki vásárol árengedmény, akció hatására felsőruházati árucikket, de a nők 

tekinthetők erősen fogékonynak. A hűségprogramok a fiatalabb és az idősebb nők számára 

egyaránt kedvelt promóciós megoldás. Akik vásárolnak ilyen kedvezmény hatására 

minőségtudatosak és divatkövetők. 

8.3. A kutatás gyakorlati jelentősége és hasznosíthatósága 

A kutatás rávilágított arra, hogy mind a kínálati mind a keresleti oldalon az 

árengedményeknek van meghatározó jelentősége. Az üzletek ezzel a lehetőséggel élnek a 

leggyakrabban, illetve a vevők is ezt kedvelik, és ennek hatására vásárolnak. Az 

eladásösztönzés a gazdasági válság idején még jobban felértékelődik, sok kiskereskedő 

egyedüli lehetőségként a folyamatos akciókkal tudja megtartani vevőit. A siker érdekében 

fontos, hogy a boltvezetők tudatosan tervezzék meg SP kampányaikat és nem feltétlenül 

csak a rövid távú hatásra gondoljanak, hanem a hosszú távúra is, hiszen egy hűségprogram 

vagy ajándékjuttatás alkalmas lehet új vevők megnyerésére, régiek megtartására és a 

vállalati vagy márkaimázs javítására.  

A magyar vásárlók függetlenül attól, hogy élvezik a ruhavásárlást vagy sem, szeretnek 

előnyökhöz jutni és érdekes módon jóval magasabb hedonista előnyt tulajdonítanak a 

pénzügyi típusú promócióknak, mint a fejlettebb országokban élők. Hazánkban a legtöbb 

független kiskereskedelmi egység a nőket célozza meg, hiszen a „gyengébbik nem 

képviselői” életkortól függetlenül rajonganak a ruhákért és a vásárlásért. Ugyanakkor az új 

trendek következtében az Y generáció szülöttei közül a férfiak is egyre nagyobb 

érdeklődést tanúsítanak az öltözködés és a divat, valamint a ruhavásárlás iránt. A vásárlást 

szórakozásnak tartó vevők nyitottabbak az értékesítésösztönzési eszközök széles köre felé. 

Így a kereskedőknek mindenképpen érdemes lenne változatosan alkalmazni az SP 

módszereket, nem csupán a megszokott árengedményeket kellene bevetniük. A folyamatos 

előnyökhöz jutás kellő motivációs erővel bírna. Adhatnának kisebb értékű ajándékokat, a 
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ruhákhoz tartozó kiegészítőket és alkalmazhatnák a hűségprogramot, ami az idősebb 

hölgyek körében is kedvelt és igénybevett megoldás. A mennyiségi típusú kedvezmények 

és a kuponok elsősorban a fiatalok, illetve az előbbi a férfiak körében is népszerű. A nőket 

és a fiatalokat megcélzó boltoknak érdemes az SP módszereket széleskörűen, változatosan 

használni. Az idősebb hölgyeket elérni kívánó üzleteknek nagyobb figyelmet kellene 

szentelni az egyedi kiszolgálásra, személyre szabott ruhaneműkre, hiszen a kvalitatív 

kutatás során több idősebb korosztályhoz tartozó hölgy is megemlítette, hogy nehezen talál 

az alkatának megfelelő darabot, vagy ha sikerül is rálelni olyan üzletre, ott nem elég 

divatos, fiatalos a kínálat, pedig rendelkeznének fizetőképes kereslettel. A férfi ruhaboltok 

esetén a mennyiségi kedvezményeket érdemes alkalmazni, mert a férfiak általában nem 

szeretnek vásárolni. Ugyanakkor a többi SP megoldás is sikeres lehet, hiszen a férfiak 

sokszor a feleségükkel, párjukkal vesznek ruhaneműt, vagy éppen ajándékba kapják. A 

hűségprogramot mindegyik üzletben érdemes lenne alkalmazni, vagy változatosan 

kombinálni, ahogy azt több hiper- és szupermarket teszi, bizonyos összegű vásárlás felett 

ajándékban részesülnének a vevők, vagy értékesebb, márkás ruhaneműt vehetnének 

olcsóbban. Ez a megoldás kevésbé lenne anyagilag megterhelő a vállalatok számára.  

Magyarország kiskereskedelme jelenleg a fejlődés szakaszában van, így a különféle SP 

technikák alkalmazása is. A vásárlók egyre jobban hozzászoknak a kommunikációs 

eszközökhöz és az árengedményeken túl más eszközöket is szívesen látnak. A jövőben a 

kiskereskedőknek mindenképpen jobban kell összpontosítaniuk a vásárlásösztönzésre és 

tudatosan megtervezni, a célokhoz igazodóan megválasztani az egyes technikákat és a bolt- 

márkahűségre fókuszáltan kialakítani a vevőkört.  

8.4. A kutatás korlátai és kiterjesztési lehetőségei  

A vizsgálat során kapott eredmények általánosíthatóságának korlátait mindenképpen 

fontosnak tartom kiemelni: 

 A kutatás regionális szinten általánosítható eredményeket hozott. A mintában 

túlnyomórészt a Nyugat-Dunántúlon működő kereskedők és a vásárlók képviseltetik 

magukat. 

 A kutatás Magyarország gazdaságilag leginkább prosperáló régiójában készült, ahol a 

legfejlettebb a kereskedelem és legnagyobb a ruházkodásra fordított kiadás összege.  

 A kutatás egyetlen szektort vizsgált, mégpedig a felsőruházati árucikkek értékesítésére 

szakosodott üzleteket. 
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 A kereskedői vizsgálat nem tért ki a határon átnyúló kereskedelem kérdéskörére, ami a 

Nyugat-dunántúli régióban különösen fontos, hiszen az itt élők sokan mennek a 

szomszédos ausztriai outletekbe, míg Szlovákiából sokan érkeznek a győri üzletekbe. 

 A vevői vizsgálat kizárólag felsőruházati árucikkekre irányult figyelmen kívül hagyva 

a sport- és alsóruházatot, illetve a lábbeliket. 

 A vásárlói kutatás alapvetően a kedvelt SP technikák és a promóciós fogékonyság 

megértését tűzte ki célul, azonban sok egyéb szempont is elemzésre kerülhetett volna, 

például mi a helyzet ajándékvásárlás esetén.  

 A promóciós fogékonyság mérése nem naplóíró panelok segítségével készült.  

A kutatás lehetséges jövőbeli kiterjesztésének irányai: 

 A jövőben mindenképpen érdemes lenne Magyarország minden régiójáról és a kevésbé 

fejlett térségekből is bevonni válaszadókat, illetve más átmeneti gazdaságú közép-

kelet-európai országokkal összehasonlítani a kereskedőket és a fogyasztókat. 

 A kutatást más termékkategóriákban is el lehetne végezni: cipő, illatszer, szórakoztató-

elektronikai cikkek, vagy autók esetében. 

 Szolgáltatásokra kiterjeszteni, hiszen ezen a területen is meghatározó jelentősége van 

az értékesítésösztönzésnek, különösen az idegenforgalomban, vagyis a turizmus, 

vendéglátás területén, de akár a bankszektorban, ami a gazdasági válság következtében 

az érdeklődés középpontjába került. 

 A fogyasztói magatartás, azon belül is a vásárlási döntéshozás folyamatának alaposabb 

tanulmányozása, empirikus kutatások keretében tesztelni lehetne az elméleti 

modelleket, például Blattberg és Neslin (1990) által alkotottat.  

 A hatáshierarchia modell értelmezése. Érdemes lenne feltárni, hogy a vásárlók milyen 

folyamatokon mennek keresztül addig, amíg egy ösztönző ajánlat hatására úgy 

döntenek, hogy megvásárolják a terméket és megvizsgálni az egyes szakaszokat 

befolyásoló tényezőket, ahogy azt Laroche et al (2001 és 2003) tette. 

 A promóciós fogékonyság pontos mérése érdekében érdemes lenne a családi életciklus 

eltérő szakaszában lévő fogyasztói panelokat kialakítani, akik egy éven vagy féléven 

keresztül jegyzik mikor, kinek, milyen értékben és hány darab akciós ruhaneműt 

vettek. 
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1. MELLÉKLET: A KISKERESKEDŐI MEGKÉRDEZÉS HIPOTÉZISEINEK RENDSZERE 
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Az üzletek stratégiájával és statisztikai profiljával kapcsolatos hipotézis 
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2. MELLÉKLET: VÁSÁRLÓI MÉLYINTERJÚ-VÁZLAT 

INTERJÚ A FELSŐRUHÁZATI ÁRUCIKKEK86 VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAINAK 
MEGISMERÉSÉRE 

 
Az interjúalany   Az interjúkészítő  

keresztneve:   neve:  
életkora:   aláírása:  

lakóhelye:   Helyszín:  
foglalkozása:   Dátum:  

 
1. Szeret Ön felsőruházati árucikket vásárolni? 
 
 
2. Hogyan szokott Ön általában ruhaneműt vásárolni? 
 
 
3. Változott-e valami az elmúlt időszakban a ruhavásárlásait tekintve? 
 
 
4. Idézze fel az Ön legutóbbi ruhavásárlását! Mikor, hol, kivel és hogyan történt a 

vásárlás? 
 
 
5. Ha ruhavásárlásra kerül sor, akkor általában milyen üzleteket keres fel? Mindig 

ugyanoda megy? Van kedvenc üzlete? 
 
 
6. Vannak kedvenc márkái? 
 
 
7. Milyen szempontok alapján szokta eldönteni, hogy milyen vagy melyik ruhaneműt 

vegye meg? 
 
 
8. Szokott Ön leárazáskor, szezonális kiárusításkor ruhaneműt vásárolni? 
 
 
9. Mi a véleménye az akciós ruhaneműkről? 
 
 
10. Szokott Ön kuponok hatására ruhaneműt vásárolni? Ha igen, akkor honnan jut 

hozzá a kuponhoz? Mit gondol a kuponokról? 
 
 
11. Mi a véleménye az egyet fizet, kettőt kap megoldásokról? Szokott Ön ennek 

hatására ruhaneműt venni? 

                                                 
86 Megjegyzés: Felsőruházati árucikkek alatt értem a következő ruhadarabokat: nadrág, szoknya, blúz, ing, 
blézer, zakó, kosztüm, öltöny, kabát, póló, dzseki. A kérdések fehérneműre, alsóruházati cikkekre nem 
vonatkoznak.  
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12. Sok üzlet pénzvisszatérítést garantál, amennyiben a megvásárolt ruhaneművel 

kapcsolatban minőségi kifogása lép fel. Befolyásolja Önt ez a vásárlásban? 
 
 
13. Szokott Ön nyereményjátékok, versenyek – például visszanyerheti az elköltött 

pénz összegét - hatására ruházati cikket vásárolni? Mit gondol ezekről a 
promóciókról? 

 
 
14. Előfordult már Önnel, hogy ruhát vásárolt és ajándékot kapott mellé? 

Amennyiben igen, mi volt ez az ajándék? Milyen típusú üzletben vásárolt? 
 
 
15. Van Önnek olyan hűségkártyája vagy füzete, ahol egy konkrét ruhaboltban 

elköltött vásárlásnak összegét jegyzik, hogy majd kedvezményben részesüljön? 
Melyik üzleté? Befolyásolja ez vásárlási szokásait? 
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3. MELLÉKLET: A KISKERESKEDŐK ÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIÁJÁT FELMÉRŐ KÉRDŐÍV 

 
 
Tisztelt Válaszadó! 
 
A kérdőív célja, hogy felmérje a ruhakereskedők körében az alábbi ösztönzési technikák 
alkalmazásának fontosságát: 
vevői verseny, 
nyereményjáték vetélkedő, sorsjegy, nyereményjáték 

kupon árkedvezményre jogosító cédula 
árengedmény, akció az áru %-os leértékelése 
pénzvisszatérítés minőségi kifogás esetén az áru ellenértékének visszaadása 
szezonális kiárusítás téli, tavaszi, nyári, őszi vásár 

egyet fizet, kettőt kap akció több termék vásárlása esetén az olcsóbb árucikket ingyen, 
vagy féláron kapnak meg 

hűségprogram kedvezményes vásárlásra feljogosító törzsvásárlói kártya, 
illetve pontgyűjtő akció 

ajándék egy termék megvásárlásakor adott ajándéktárgy 
 
Kérem, segítse munkámat azzal, hogy időt szán a kérdőív kitöltésére, mely mindössze 15 
percet vesz igénybe. 
A válaszadás önkéntes és anonim. A válaszok kizárólag tudományos céllal kerülnek 
felhasználásra, és hozzájárulnak doktori értekezésem megírásához. 
 
Amennyiben a kutatással kapcsolatban kérdése van, vagy kíváncsi az eredményekre 
keresse Keller Veronikát a kellerv@sze.hu e-mail címen vagy a 06/96-503-487-es 
telefonszámon.  
 
Köszönöm, hogy válaszadásával segíti munkámat! 
 
 
 
   

Keller Veronika 
PhD hallgató 

 Prof. Dr. Józsa László 
Tanszékvezető, dékán 

 
 
 
Győr, 2009. március 30. 

KÉRDŐÍV A RUHAKERESKEDŐK
ÉRTÉKESÍTÉSÖSZTÖNZÉSI PROGRAMJÁNAK
MEGISMERÉSÉRE 
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I. KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
Ebben a részben vizsgálom, hogy vállalkozását hogyan érinti a gazdasági válság. 
I.1. Hogyan érinti a gazdasági, pénzügyi válság vállalkozását? 

Jelentősen 
visszaesett a 

forgalma. 
1 

Kissé visszaesett a 
forgalma. 

 
2 

Nem érzi a válság 
hatását. 

 
3 

Kissé nőtt a 
forgalma. 

 
4 

Jelentősen nőtt a 
forgalma. 

 
5 

I.2. Hogyan változott az Ön vevőkörének nagysága a válság hatására? 
Jelentősen szűkült. 

1 
Kissé szűkült. 

2 
Nem változott. 

3 
Kissé bővült. 

4 
Jelentősen bővült. 

5 
I.3. Hogyan változott az Ön vevőkörének árakhoz való viszonyulása a válság 
hatására? 
Erősen árérzékeny 

lett. 
 

1 

Kissé árérzékeny 
lett. 

 
2 

Nem változott. 
 
 

3 

Kissé 
minőségtudatos 

lett. 
4 

Erősen 
minőségtudatos 

lett. 
5 

I.4. Hogyan változott a versenyhelyzet a gazdasági válság hatására? 
Jelentősen 
csökkent a 

riválisok száma. 
1 

Kissé csökkent a 
riválisok száma. 

 
2 

Nem változott a 
riválisok száma. 

 
3 

Kissé növekedett a 
riválisok száma. 

 
4 

Jelentősen 
növekedett a 

riválisok száma. 
5 

 
II. A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
Ez a rész foglalja össze az Ön kiskereskedelmi stratégiáját. 
II.1.  Hogyan értékelné termékválasztékát az értékesített termékkategóriák alapján? 

Nagyon szűk. 
1 

Szűk. 
2 

Átlagos. 
3 

Széles. 
4 

Nagyon széles. 
5 

II.2.  Hogyan értékelné termékválasztékát az egy termékkategórián belül értékesített 
típusok alapján? (Pl.: nadrágokon belül található szín és stílus) 

Nagyon szűk. 
1 

Szűk. 
2 

Átlagos. 
3 

Széles. 
4 

Nagyon széles. 
5 

II.3.  Hogyan értékelné az Ön által értékesített ruhák minőségét? 
Nagyon alacsony 

minőségű. 
1 

Alacsony 
minőségű. 

2 

Átlagos minőségű. 
 

3 

Magas minőségű. 
 

4 

Nagyon magas 
minőségű. 

5 
II.4. Milyen márkákat értékesít? 

Nem értékesít 
márkás 

ruhadarabokat. 
 

Saját márkákat. 
 
 

 

Magyarországon 
ismert márkákat. 

 
 

Nemzetközi 
szinten ismert 

márkákat. 
 

Hazai és 
nemzetközi szinten 
is ismert márkákat. 

 
II.5.  Milyen áron kínálja termékeit? 

Nagyon alacsony 
áron. 

1 

Alacsony áron. 
 

2 

Átlagos áron. 
 

3 

Magas áron. 
 

4 

Nagyon magas 
áron. 

5 
II.6.  Mennyire fontos Önnek, hogy üzlete exkluzív kialakítású legyen? 

Egyáltalán nem 
fontos. 

1 

Nem fontos. 
 

2 

Közepesen fontos. 
 

3 

Fontos. 
 

4 

Nagyon fontos. 
 

5 
II.7. Mennyire fontos Önnek, hogy üzletében magas színvonalú kiszolgálásban 

részesüljenek a vásárlók? 
Egyáltalán nem 

fontos. 
1 

Nem fontos. 
2 

Közepesen fontos. 
3 

Fontos. 
4 

Nagyon fontos. 
5 
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II.8. Mennyire fontos Önnek az egyéni vevői kívánságokat teljesítése? 
Egyáltalán nem 

fontos. 
1 

Nem fontos. 
2 

Közepesen fontos. 
3 

Fontos. 
4 

Nagyon fontos. 
5 

II.9. Összességében hogyan értékelné vállalkozásának működését? 
Nagyon sikertelen. 

1. 
Nem sikeres. 

2 
Közepesen  sikeres. 

3 
Sikeres. 

4 
Nagyon sikeres. 

5 
 
II.10. Tervezi-e új üzlet nyitását? 

 Igen       Nem 
II.11. Tervezi-e üzlete bezárását? 

 Igen       Nem 
 
II.12. Mennyire fontosak Önnek az alábbi piacbefolyásolási módszerek? 
 Egyáltalán 

nem fontos 
Nem 

fontos 
Közepese
n fontos Fontos Nagyon 

fontos 
Személyes eladás (munkabérek, 
személyzet képzése) 1 2 3 4 5 

Reklámozás nyomtatott 
sajtóban 1 2 3 4 5 

Reklámozás helyi TV-ben 1 2 3 4 5 

Reklámozás helyi rádióban 1 2 3 4 5 

Reklámozás interneten 1 2 3 4 5 

Bolton belüli reklám (plakátok, 
táblák, kirakat) 1 2 3 4 5 

Közvetlen levél (brosúrák, 
katalógusok, szórólapok) 1 2 3 4 5 

Értékesítés-ösztönzés (kuponok, 
árengedmények, vásárok, 
hűségprogramok, versenyek) 

1 2 3 4 5 

Szponzorálás (események, 
rendezvények támogatása) 1 2 3 4 5 

Egyéb, mégpedig: 
....................................................... 1 2 3 4 5 

 
II.13. Mennyit költ az alábbi kommunikációs megoldásokra? Kérem, ossza fel a 

100%-ot az alábbi piacbefolyásolási megoldások között! Amennyiben valamelyik 
eszközt nem használja, jelölje 0%-kal. 

 Személyes eladás (munkabérek, személyzet képzése) %
 Reklámozás nyomtatott sajtóban %
 Reklámozás helyi TV-ben %
 Reklámozás helyi rádióban %
 Reklámozás interneten %
 Bolton belüli reklám (plakátok, táblák, kirakat) %
 Közvetlen levél (brosúrák, katalógusok, szórólapok) %
 Értékesítés-ösztönzés (kuponok, árengedmények, vásárok, 
hűségprogramok, versenyek, nyereményjáték) 

%

 Szponzorálás (események, rendezvények támogatása) %
 Egyéb, mégpedig: ....................................................................... %
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II.14. Hogyan befolyásolja a pénzügyi, gazdasági válság az Ön kommunikációs 
kiadásainak nagyságát? 

 
Kevesebbet költ reklámozásra.  Igen  Nem 
Gyakrabban él a leárazások, akciós ajánlatok 
alkalmazásának lehetőségével.  Igen  Nem 

Csökkenti a személyes eladásra fordított költségeit.  Igen  Nem 
 
III. ÉRTÉKESÍTÉSÖSZTÖNZÉSI MEGOLDÁSOK 
Ez a rész méri, hogy Ön milyen módszerekkel ösztönzi a vevőket termékeinek 
megvásárlására. 
 
III.1. Alkalmazza-e az alábbi promóciós megoldásokat? Ha igen, milyen értékben 

kínál kedvezményeket? 
 

ÖSZTÖNZÉSI MÓDSZER ALKALMAZZA-E? 
 Nem Igen 

ÉRTÉKE (ÁLTALÁBAN) 

Verseny, 
nyereményjáték 
(vetélkedő, sorsjegy) 

  
 Ft értékű nyeremény

 Ft kedvezmény
Kupon (kupon 
felmutatása esetén járó 
árkedvezmény) 

  
 % kedvezmény

Árengedmény, akció 
(leértékelés)   

 %-os kedvezmény
Tavaszi vásár    %-os kedvezmény

Nyári vásár    %-os kedvezmény
Őszi vásár    %-os kedvezmény
Téli vásár    %-os kedvezmény

Évfordulós vásár 
(születésnapi akciók)   

 %-os kedvezmény
Pénzvisszatérítés (pénz-
visszafizetési garancia)   

 
 db vásárlás eseténEgyet fizet, kettőt kap 

akció   
 db ingyen/fél áron
 %-os kedvezményHűségprogram 

(pontgyűjtő akció)   
 Ft értékű vásárlás után

Ajándék    
Ft értékű ajándéktárgy 

felajánlása
Egyéb, mégpedig:  
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III.2. Általában mennyi ideig alkalmazza ezeket a vásárlást ösztönző technikákat? 
 

ÖSZTÖNZÉSI 
MÓDSZER IDŐTARTAM 

 
1 hétnél 
rövidebb 

ideig 
1 hét 

1 hónapig 
vagy 
annál 

rövidebb 
ideig 

1 hónapnál 
hosszabb 

ideig 

Folyamatosan
/ 

A készlet 
erejéig 

Verseny, 
nyereményjáték 
(vetélkedő, sorsjegy) 

1 2 3 4 5 

Kupon (kupon 
felmutatása esetén járó 
árkedvezmény) 

1 2 3 4 5 

Árengedmény, akció 
(leértékelés) 1 2 3 4 5 

Tavaszi vásár 1 2 3 4 5 
Nyári vásár 1 2 3 4 5 
Őszi vásár 1 2 3 4 5 
Téli vásár 1 2 3 4 5 

Évfordulós vásár 
(születésnapi akciók) 1 2 3 4 5 

Pénzvisszatérítés (pénz-
visszafizetési garancia) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Egyet fizet, kettőt kap 
akció 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Hűségprogram 
(pontgyűjtő akció) 1 2 3 4 5 
Ajándék 1 2 3 4 5 
Egyéb, mégpedig:  
 1 2 3 4 5 

 
III.3. Milyen módon tudatja a vásárlókkal a különböző promóciókat? 
Bolton belül (plakátok, táblák, kirakat) hirdet.  Igen  Nem 
Nyomtatott sajtóban hirdet.  Igen  Nem 
Helyi TV-ben, rádióban, interneten hirdet.  Igen  Nem 
Szórólapokon, katalógusokon, brosúrákon keresztül.  Igen  Nem 
Közvetlen levelet küld (e-mail, postai).  Igen  Nem 
III.4. Milyen céllal alkalmazza a különböző promóciókat? 
 Egyáltalán 

nem 
jellemző 

Nem 
jellemző

Közepes 
mértékben 
jellemző 

Jellemző 
Teljes 

mértékben 
jellemző 

Az eladások növelése érdekében. 1 2 3 4 5 
Az elfekvő árukészletektől való 
megszabadulás érdekében. 1 2 3 4 5 

Így védekezek a versenytársak ellen. 1 2 3 4 5 
A márkahűség kialakítása 
érdekében. 1 2 3 4 5 

A vállalati imázs javítása érdekében. 1 2 3 4 5 
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Egyáltalán 

nem 
jellemző 

Nem 
jellemző

Közepes 
mértékben 
jellemző 

Jellemző 
Teljes 

mértékben 
jellemző 

A bolthűség kialakítása és a hűséges 
vásárlók megtartása érdekében. 1 2 3 4 5 

Új vásárlói kör vonzása érdekében. 1 2 3 4 5 
Így tudom a vevők érdeklődését 
felkelteni. 1 2 3 4 5 

A profit növelése érdekében. 1 2 3 4 5 

III.5. Rövid vagy hosszú távú célok motiválják az értékesítés-ösztönzés alkalmazása 
során? 

Rövid távú 
 
 

1 

Közepes távú 
 
 

2 

Hosszú távú 
 
 

3 

Rövid, közepes és 
hosszú távú célok 

egyaránt 
4 

 
III.6. Az értékesítés-ösztönzési kampánya kialakítása során igénybe veszi hirdetési 

irodák tanácsát? 
 Igen       Nem 

 
III.7. Hogyan állapítja meg a promócióra szánt összeg nagyságát? 
 Egyáltalán 

nem jellemző 
Nem 

jellemző 
Közepes 

mértékben 
jellemző 

Jellemző Teljes 
mértékben 

jellemző 
Önkényesen. 1 2 3 4 5 

Amennyi pénz jut rá. 1 2 3 4 5 

Árbevétel / profit 
százalékában. 1 2 3 4 5 

A célokhoz igazodóan. 1 2 3 4 5 

Korábbi évek 
tapasztalata alapján. 1 2 3 4 5 

Egyéb, mégpedig: 1 2 3 4 5 
 
III.8. Mennyire volt sikeres az Ön legutóbbi értékesítésösztönzési kampánya a célok 

megvalósulását tekintve? 
Nagyon sikertelen 

volt. 
 

1 

Sikertelen volt. 
 
 

2 

Közepes 
mértékben volt 

sikeres. 
3 

Sikeres volt 
 
 

4 

Nagyon sikeres 
volt. 

 
5 

III.9. Mennyire volt sikeres az Ön legutóbbi értékesítésösztönzési kampánya a 
költséghatékonyságot tekintve? 

Nagyon 
veszteséges volt. 

1 

Kissé veszteséges 
volt. 

 
2 

Nullszaldós volt. 
 

3 

Kissé nyereséges 
volt. 

 
4 

Nagyon nyereséges 
volt. 

5 

III.10. Az utóbbi évben 
 
 az Ön készletének mekkora része volt leárazva?  ………………..% 

 
 átlagosan hány százalékos volt a leárazás?   ………………..% 
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IV. A VÁLLALKOZÁS ADATAI 
 
IV.1. A vállalkozás alapításának éve:  
IV.2. A vállalkozás 

alkalmazottainak 
száma: 

Teljes munkaidőben: 
_______ fő 

Részmunkaidőben: 
_______ fő 

IV.3. A vállalkozás 
működésének helye: 

Település neve:  megyeszékhely  város 
 falu, község 

IV.4. Az üzlet található:  megye
IV.5. Hány kiskereskedelmi egység áll az Ön irányítása 

alatt? 
 

 
Köszönöm az együttműködését! 
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4. MELLÉKLET: A RUHAVÁSÁRLÁS SORÁN KEDVELT PROMÓCIÓS TECHNIKÁKAT 

FELMÉRŐ KÉRDŐÍV 

Tisztelt Válaszadó! 
 

Keller Veronika, a Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola harmadéves 
PhD hallgatója vagyok. Kérem, segítse munkámat azzal, hogy szán néhány percet e kérdőív kitöltésére, mely 
a felsőruházati cikkekkel kapcsolatos vásárlási szokásokat méri fel. A válaszadás önkéntes és anonim. A 
válaszok kizárólag tudományos céllal kerülnek felhasználásra, és hozzájárulnak doktori értekezésem 
megírásához. 
 

Köszönöm, hogy válaszadásával segíti munkámat! 
 

I. rész: Ruhavásárlás jelentőségének megítélése 
 
1) Mennyire jellemző Önre az alábbi állítás? Amennyiben nem jellemző kérem, ugorjon a 

4. kérdésre! 
Ha ruhavásárlásra kerül sor, rendszerint ugyanabba az üzletbe megyek. 
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
 
2) Amennyiben van kedvenc üzlete, ahol általában felsőruházati cikkeket vásárol, akkor 

milyen típusú ez az üzlet? Egy válasz lehetséges! 
 butik, kisebb ruhabolt  bevásárlóközpont  hiper-, szupermarket  csomagküldő 

szolgálat 
 távolkeleti bolt  használtruha bolt  utcai árus, piac  egyéb, mégpedig 

___________ 
 
3) Miért jár oda? 

 Egyáltalán nem 
igaz. 

Nem igaz. Igaz. Teljes mértékben 
igaz. 

A termékválaszték miatt. 1 2 3 4 
Az üzlet hírneve miatt.  1 2 3 4 
Az eladók kedvessége miatt. 1 2 3 4 
A kiszolgálás színvonala miatt. 1 2 3 4 
A vonzó árak miatt. 1 2 3 4 
Egyéb, mégpedig:  1 2 3 4 
 
4) Mennyire ért egyet a következő állításokkal? 
 
A ruhavásárlás számomra fontos döntés. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
Ruhavásárlás alkalmával sokat gondolkodok, hogy melyik ruhadarabot vegyem meg. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
A ruhavásárlás igazi élmény számomra. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
A ruhavásárlás számomra egy kellemes kikapcsolódási lehetőség. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
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Ruhavásárlás alkalmával megfeledkezem a mindennapi problémákról. 
Egyáltalán nem értek 

egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
A ruhavásárlás számomra kedvtelés és nem kötelesség. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
Általában nem sajnálom a ruhavásárlással töltött időt. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben 

egyetértek. 
1 2 3 4 

Ruhavásárláskor általában sikerül megtalálnom az ideális darabot. 
Egyáltalán nem értek 

egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
Ruhavásárláskor nem csak azokat a dolgokat nézem meg, amiket keresek. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
Boldoggá tesz, ha több boltot is fel kell keresnem ahhoz, hogy ráleljek az ideális 
ruhadarabra. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
 

II. rész: Ruhavásárlás során kedvelt vásárlást ösztönző technikák 
1) Mennyire kedveli az alábbi vásárlást ösztönző technikákat ruhavásárlás kapcsán? Az 

utolsó oszlopban jelölje, hogy melyik módszert kedveli a leginkább. 

 
Nagyon nem 

kedvelem. 
1 

Nem 
kedvelem. 

 
2 

Kedvelem. 
 

3 

Nagyon 
kedvelem. 

4 

Legjobban 
kedvelem 
Csak egy 

választ adjon 
meg! 

vevői verseny, 
nyereményjáték 

Vásárlás esetén versenyben, nyereményjátékban való részvételre 
feljogosító cédulát kap, ami egy gyűjtőládába kerül, majd sorsolnak. 

 1 2 3 4 
 

kupon Árkedvezményre jogosító cédula. 
 1 2 3 4  
árengedmény, 
akció, szezonális 
kiárusítás 

Az áru %-os leértékelése, téli, tavaszi, nyári, őszi vásár. 

 1 2 3 4 

 

egyet fizet, kettőt 
kap akció 

Több termék vásárlása esetén az olcsóbb árucikket ingyen, vagy 
féláron kapják meg. 

 1 2 3 4 
 

hűségprogram Kedvezményes vásárlásra feljogosító törzsvásárlói kártya, illetve 
pontgyűjtő akció. 

 1 2 3 4 
 

ajándék Egy termék megvásárlásakor adott ajándéktárgy. 
 1 2 3 4  
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2) Kérem, gondoljon az Ön által legkedveltebb vásárlást ösztönző technikára, és határozza 
meg, hogy mennyire ért egyet a következő állításokkal! 

A vásárlást ösztönző 
technika hatására…. Egyáltalán nem 

igaz. 
Nem 
igaz. Igaz. 

Teljes 
mértékben 

igaz. 
… pénzt takarítok meg. 1 2 3 4 
…. magas minőségű 
ruhadarabhoz jutok hozzá 
kedvező áron. 

1 2 3 4 

… eszembe jut, hogy milyen 
ruhadarabra van szükségem. 1 2 3 4 

… vásárolt ruhadarabra 
büszke vagyok. 1 2 3 4 

… lehetőségem nyílik új 
márka megvásárlására. 1 2 3 4 

… szórakoztató élményben 
van részem. 1 2 3 4 

 
3) Tegyük fel, hogy az alábbi kör jelenti az Ön által egy évben vásárolt összes 

felsőruházati árucikk mennyiségét! Kérem, satírozza be, hogy hozzávetőlegesen a 
megvett ruhadarabok mekkora részét vette az előbb felsorolt vásárlást ösztönző 
módszerek hatására? 

 
4) Vásárolt-e az elmúlt egy évben felsőruházati árucikket az itt felsorolt módszerek 

hatására? Amennyiben a válasz igen kérem, a vonalon jelölje be hogy körülbelül hány 
alkalommal? 

 
 vevői verseny, 

nyereményjáték  nem  igen Kevésszer Sokszor 
 kupon  nem  igen Kevésszer Sokszor 
 árengedmény, akció, 

szezonális kiárusítás  nem  igen Kevésszer Sokszor 
 egyet fizet, kettőt kap 

akció  nem  igen Kevésszer Sokszor 
 hűségprogram  nem  igen Kevésszer Sokszor 
 ajándék  nem  igen Kevésszer Sokszor 
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5) Mennyire ért egyet a következő állításokkal, melyek a pénzügyi árengedményekre 
vonatkoznak? 

Az árengedmény jó okot szolgáltat egy ruhadarab megvásárlásra. 
Egyáltalán nem értek 

egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
Megéri szezonális kiárusításkor ruhát vásárolni. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
Megvannak a kedvenc ruhamárkáim, de többnyire csak leértékelésekkor veszem 
meg. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
Az emberek gyakran kérdezik tőlem, hogy hol vannak akciók, árengedmények, 
kiárusítások. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
A legtöbb emberhez képest engem jobban érdekelnek az akciók. 

Egyáltalán nem értek 
egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
III. rész: Az Ön egyéni jellemzői Mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások? 

1) Mennyire követi nyomon a divatot? 
Fontos számomra, hogy kövessem a divatot. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

A ruhák segítségével tudom kifejezni az egyéniségemet. 
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
Ha választanom kell, akkor inkább divatosan öltözködöm, mint kényelmesen. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

2) Mennyire keresi Ön a minőségi ruhadarabokat vásárlásai alkalmával? 
Rendkívül fontos számomra, hogy jó minőségű ruházati cikkeket vásároljak. 

Egyáltalán nem fontos. Nem fontos. Fontos. Teljes mértékben fontos. 
1 2 3 4 

Ha ruhavásárlásról van szó, akkor nem szeretek gyorsan végezni, és általában nem 
veszem meg az első jónak tűnő darabot. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

Ruhavásárlás alkalmával általában a legdrágább márkák közül választok. 
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
Minél drágább egy ruhadarab, annál jobb a minősége. 
Egyáltalán nem értek egyet. Nem értek egyet. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. 

1 2 3 4 
3) Mennyire veszi figyelembe az árat ruhavásárlás alkalmával? 
Vásárlás alkalmával általában a legolcsóbb darabokra esik a választásom. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 
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Hajlandó vagyok időt és energiát fordítani olcsóbb ruhaneműk felkutatására. 
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
4) Mennyire veszi figyelembe az ár-érték arányt ruhavásárlás alkalmával? 
Ruhavásárlás kapcsán ugyanolyan fontos az olcsóság, mint a minőség. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

Általában több üzletet is felkeresek, hogy a legolcsóbb ruházati cikket megtaláljam, 
de csak akkor veszem meg, ha az bizonyos minőségi követelményeknek megfelel. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

5) Mennyire jellemző Önre, hogy a pillanat hevében vásárol ruhaneműt? 
Gyakran veszek meg olyan ruhát, amit előzetesen nem terveztem. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

Ruhavásárlás során nem figyelek arra, hogy mennyit költök. 
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
Nem fordítok sok időt arra, hogy megtaláljam a számomra ideális ruhadarabot. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

Gyakran vásárolok meggondolatlanul, amit később megbánok.  
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
6) Könnyen hozza meg döntését a ruhavásárlása alkalmával? 
A piacon annyi márka van, hogy sokszor nehéz közülük választanom. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
 

Nehezen döntöm el, hogy hol vásároljak ruhaneműt. 
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
7) Mennyire jellemző Önre a márkahűség? 
Megvannak a kedvenc márkáim, amit előszeretettel vásárolok. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

Ha egy márka beválik, akkor a későbbiekben is azt veszem. 
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
8) Mennyire ad Ön mások véleményére? 
Az emberek észreveszik, ha ismert, drága márkájú ruhákat viselek. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 

Számomra presztízskérdés, hogy exkluzív ruhákat hordjak. 
Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 

1 2 3 4 
Mások annak alapján ítélnek meg, hogy mennyire drága, márkás ruhát viselek. 

Egyáltalán nem jellemző. Nem jellemző. Jellemző. Teljes mértékben jellemző. 
1 2 3 4 
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Demográfiai adatok: 
Neme:  nő  férfi  

Életkora:  19 év alatt 
 40 – 49 év 

 20 – 29 év 
 50 – 59 év 

 30 – 39 év 
 60 év felett év 

Lakhelye:  falu, község 
 főváros  város  megyeszékhely 

Melyik megyében szokott felsőruházati árucikket vásárolni? 
 
______________________________________ megye 

Egy háztartásban élők száma:  
_________ fő  

Legmagasabb iskolai végzettsége: 
  alapfokú  középfokú  felsőfokú 
Anyagi helyzetének megítélése: 

 átlagosnál rosszabb  átlagos  átlagosnál jobb 
 
 

Köszönöm az együttműködését! 
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5. MELLÉKLET: AZ EGYÉN PSZICHGRÁFIAI JELLEMZŐIT MÉRŐ SKÁLÁK 

JELLEMZŐ KÓD ATTITŰDÁLLÍTÁS 

KIFOG_1 Az árengedmény jó okot szolgáltat egy ruhadarab 
megvásárlására. 

KIFOG_2 Megéri szezonális kiárusításkor ruhát vásárolni. Kiárusításokra való 
fogékonyság 

KIFOG_3 Megvannak a kedvenc ruhamárkáim, de többnyire csak 
leértékelésekkor veszem meg. 

PIACINF_1 Az emberek gyakran kérdezik tőlem, hogy hol vannak 
akciók, árengedmények, kiárusítások. Piaci informáltság 

PIACINF_2 A legtöbb emberhez képest engem jobban érdekelnek az 
akciók. 

DIV_1 Fontos számomra, hogy kövessem a divatot. 
DIV_2 A ruhák segítségével tudom kifejezni egyéniségemet. Divatkövetés 
DIV_3 Ha választanom kell, akkor inkább divatosan öltözködöm, 

mint kényelmesen. 

MIN_1 Rendkívül fontos számomra, hogy jó minőségű ruházati 
cikkeket vásároljak. 

MIN_2 Ha ruhavásárlásról van szó, akkor nem szeretek gyorsan 
végezni, és általában nem veszem az első jónak tűnő darabot. 

MIN_3 Ruhavásárlás alkalmával általában a legdrágább márkák 
közül választok. 

Minőségtudatosság 

MIN_4 Minél drágább egy ruhadarab, annál jobb minősége. 

AR_1 Vásárlás alkalmával a legolcsóbb darabokra esik a 
választásom. Ártudatosság 

AR_2 Hajlandó vagyok időt és energiát fordítani olcsóbb 
ruhaneműk felkutatására. 

ARERT_1 Ruhavásárlás kapcsán ugyanolyan fontos az olcsóság, mint a 
minőség. 

Ár-értéktudatosság 
ARERT_2 

Általában több üzletet is felkeresek, hogy a legolcsóbb 
ruházati cikket megtaláljam, de csak akkor veszem meg, ha 
az bizonyos minőségi követelményeknek megfelel. 

IMP_1 Gyakran veszek meg olyan ruhát, amit előzetesen nem 
terveztem. 

IMP_2 Ruhavásárlás során nem figyelek arra, hogy mennyit költök. 

IMP_3 Nem fordítok sok időt arra, hogy megtaláljam a számomra 
ideális ruhadarabot. 

Impulzivitás 

IMP_4 Gyakran vásárolok meggondolatlanul, amit később 
megbánok. 

ZAV_1 A piacon annyi márka van, hogy sokszor nehéz közülük 
választanom. 

Túlkínálat 
következtében 
kialakuló 
zavartságérzet ZAV_2 Nehezen döntöm el, hogy hol vásároljak. 

MHUS_1 Megvannak a kedvenc márkáim, amit előszeretettel 
vásárolok. 

MHUS_2 Ha egy márka beválik, akkor a későbbiekben is azt veszem. Hűség 

BHUS_1 Ha ruhavásárlásra kerül sor, rendszerint ugyanabba az üzletbe 
megyek. 

PRESZ_1 Az emberek észreveszik, ha ismert, drága márkájú ruhát 
viselek. 

PRESZ_2 Számomra presztízskérdés, hogy exkluzív ruhákat hordjak. Presztízsérzékenység 

PRESZ_3 Mások annak alapján ítélnek meg, hogy mennyire drága, 
márkás ruhát viselek. 

Megjegyzés:  A kérdőív szerkesztése során ügyeltem a kérdések logikai sorrendjére, így az egyes 
attitűdállítások nem csupán a kérdőív III. részében szerepelnek, hanem az I-ben és a II-ban is.
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6. MELLÉKLET: A KONFIRMATORIKUS FAKTORELEMZÉS87 EREDMÉNYE 

 
1. faktor: Presztízsérzékenység és 

minőségtudatosság 2. faktor: Hűség 

 

CFI = 0,935 CFI = 0,899 
3. faktor: Divatkövetés 4. faktor: Ár- és ár-értéktudatosság 

CFI = 0,843 CFI = 0,945 

                                                 
87 CFA: Confirmatory factor analysis 
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5. faktor: Piaci informáltság 6. faktor: Impulzivitás 

  
CFI = 0,960 CFI = 0,972 

7. faktor: Kiárusításokra való 8. faktor: Túlkínálat következtében 
kialakuló zavartságérzet 

  
CFI = 0,877 CFI = 0,843 

Megjegyzés: CFI (comparative fit index) megmutatja, hogy mennyivel jobban illeszkednek az adatok a 
modellre, mintha teljes függetlenséget tételeznénk fel a változók között. 0,9 feletti érték jelez jó illeszkedést. 
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7. MELLÉKLET: A FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLAT VEZÉRFONALA 

 

I. Vásárlás: 
 

1. Szerettek-e vásárolni? 

2. Milyen termékeket szerettek vásárolni? 

 

II. Ruhavásárlás: 
 

3. Szerettek-e felsőruházati árucikket vásárolni? 

4. Hogyan és hol és milyen gyakran szoktatok általában ruhaneműt vásárolni? 

5. Változott-e valami az elmúlt időszakban a ruhavásárlásaitokat tekintve?  

6. Mennyire fontos, hogy kövessétek a divatot? Színvilág, fazon? (Divatkövetés, 
trendkövetés, egyéniség, egyediség, mindennapi viseletben) 

7. Vásároltatok-e mostanában felsőruházati árucikket? Mit? Hogyan zajlott a vásárlás 
folyamata? Kivel? (Tervezett nem tervezett vásárlás) 

 
III. Márka: 

 

8. Mennyire fontos nektek, hogy márkás ruhaneműket hordjatok? Ez az elsődleges 
szempont vagy esetleg van más is? Van kedvenc márkátok? (Presztízsérzékenység 
– mások annak alapján ítélnek meg titeket, hogy milyen márkás ruhaneműt 
hordtok) 

9. Mennyire fontos a barátnő/barát, ismerős vagy a szülő véleménye? 

10. Milyen típusú üzletekbe mentek? Van kedvenc üzletetek? Mindig ugyanoda 
mentek? 

 
IV. Ár/akció: 

 

11. Mennyire fontos nektek az ár ruhavásárlás kapcsán? 

12. Szoktatok-e leárazáskor, szezonális kiárusításkor ruhaneműt vásárolni? 

13. Mit gondoltok az akciós ruhaneműkről?  

14. Honnan szoktatok információt gyűjteni? Megosztjátok másokkal az információkat 
(hol, milyen mértékű kedvezmény van)?  

15. Mennyire jellemző rátok, hogy a ruhákat akciók, leárazások idején vásároljátok? 

16. Mennyit költötök ruhaneműre? (havi szinten, szezonálisan) Miből vásárolnak? 
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V. További promóciós technikák: 

 

17. Kuponokkal találkoztatok már? Hol? Beváltottátok? 

18. Mi a véleményetek az egyet fizet, kettőt kap megoldásokról? Szoktatok ennek 
hatására ruhaneműt venni? 

19. Szoktatok nyereményjátékok, versenyek – például visszanyerheti az elköltött pénz 
összegét - hatására vásárolni? Mit gondoltok ezekről a promóciókról? Felsőruházat 
kapcsán találkoztatok már ezzel? 

20. Előfordult már veletek, hogy ruhát vásároltatok és ajándékot kaptatok mellé? 
Amennyiben igen, mi volt ez az ajándék? Milyen típusú üzletben vásároltatok? 

21. Kinek van hűségkártyája? (egy konkrét ruhaboltban elköltött vásárlásnak összegét 
jegyzik, hogy majd kedvezményben részesüljetek) Melyik üzleté? Befolyásolja ez 
vásárlási szokásaitokat? 

 

Az első fókuszcsoportos vizsgálat körülményei: 

Időpont:   2010. február 9. 

Időtartam:   14h45-16h (1 óra 15 perc) 

Helyszín:   Győr, Széchenyi István Egyetem, C206-os terem 

Résztvevők:   13 marketing mesterszakos hallgató (12 nő, 1 férfi) 

Moderátor:   Keller Veronika, gazdasági tanár 

Megfigyelő, jegyzetelő: Dr. Hofer Mária, oktató 

A második fókuszcsoportos vizsgálat körülményei: 

Időpont:   2010. február 25. 

Időtartam:   9h45-11h15 (1 óra 30 perc) 

Helyszín:   Győr, Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 

Résztvevők:   9 középiskolai tanuló (9 nő) 

Moderátor:   Keller Veronika, gazdasági tanár 

Megfigyelő, jegyzetelő: Szabó Katalin, egyetemi hallgató 

 


