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Dr. Köves András
tag
Lánchíd Klub

vélemény

Érin tett is va gyok az ügy ben, ne héz te hát
sem le ges nek ma rad nom, nem is aka rok az
len ni. Va la mi bűz lik a cím ké zés kö rül.
El kép ze lem, mit szól a fo gyasz tó ah hoz az egy -
ki lós cuk ros zacs kó hoz, ami re rá van ír va: „Tar -
tal ma: cu kor X %, zsír 0 %” (na ná, még jó, és a
fel me nők nem túl hí zel gő tar tal mú fel em le ge -
té sé vel már te szi is vis  sza a polc ra). Majd
ugyan ezt ol vas ná for dít va a jó Vé nu szon. Az el -
kép zel he tő re ak ció ugyan ez.
Nos, az At lan ti-óce á non túl a jel lem ző meg kö ze -
lí tés: bár mit ál lít hatsz a cím kén, leg fel jebb egy

dör zsölt ügy véd a ga tyát is le pe re li ró lad. Eu ró pa
meg köz ben mint ha a de dó fe lé moz dul na: a cu -
kor ra rá ír juk, hogy nincs ben ne olaj, és for dít va.
El mon dom, ez kik nek jó: azok nak, akik nem
akar ják el mon da ni, hogy a cu kor vagy az éde sí -
tő szer mi fé le szén hid rá to kat, vagy az olaj mi fé -
le zsír sa va kat tar tal maz. Hogy ne ma rad jon
hely el mon da ni az amúgy is ne he zen már káz -
ha tó alap ve tő cikk ka te gó ri á ban a mi nő sé get,
ne le hes sen ter mék és ter mék kö zött kü lönb -
sé get és igaz sá got ten ni.
Ter mé sze te sen komp lex receptúrájú ter mé -
kek nél ez he lyes: a cím ke ad jon pon tos uta -
lást. De ott is hagy jon he lyet a már ka kom mu -
ni ká ci ó ra!

Is ten lát ja lel ke met (megint is me rő se i met hí -
vom ta nú nak): már ka pár ti va gyok, de nem va -
gyok pri vát cím ke-el le nes sem. Sőt. De ez a
faj ta cím ké zés a gyár tói már kák kom mu ni ká -
ci ós fe lü le tét szán dé ko san ki seb bí ti (hol hir -
de tek ezek után egy promót „on-pack"?). És
ez zel ves  sző pa ri pá mat, az ér ték lán cot rom -
bol ja.
Ezért jó, hogy meg ala kult az Eu ró pai Alap ve tő
Élel mi szer Plat form: hogy eze ket az ér de ke ket
ar ti ku lál ja.
Mi is lé te zünk: az élel mi szer ipar ne héz ipa ra,
mi, az alap ve tők. Elég ne héz így is.
Nem kell még egy ólom tömb az öv tás kánk -
ba. ■
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L as san ta lán már
meg szo kot tá vá lik,

hogy ami ó ta a Tra de ma -
ga zin ve zér cik ke it írom,
foly ton csak az „új”, az
„in no va tív” jel ző ket is -
mét lem. A be mu tat ko -

zás kor egy új la pot és kon cep ci ót tár -
tunk az Ol va só elé, az tán meg mu tat -
tuk az új vir tu á lis la pot és hír por tá -
lun kat, és most sem tu dom el tit kol ni
azt a sok új don sá got, ame lyet e ta va -
szi szá munk ban aján lunk fi gyel mé be.
Ro vat szer ke ze tünk ben új ele mek je len -
tek meg, úgy mint az ATL-kampányok,
és a Part ner ség ben ro va tunk .
Weboldalunkon, a www.trademagazin.hu
hír por tá lon feb ru ár el se je óta na pi hí -
rek kel vár juk a pi a ci in for má ci ók ra
éhes kö zön sé get. A hír anyag ok kö zött
a hó nap vé gé vel meg je lent egy új hír -
cso port is: a Nielsen pi ac ku ta tás. A ké -
sőb bi ek ben min den publikált Nielsen
saj tó köz le ményt, in for má ci ót bár ki
meg ta lál hat ná lunk, visszamenőleg is. 
Ren dez vé nye ink so rát bő vít jük a ne -
gyed éven te meg ren de zés re ke rü lő
Bu si ness Dinners üz le ti va cso rák kal
(65. ol da l), és már ja vá ban szer vez zük
szep tem ber vé gi, há rom na pos kon fe -
ren ci án kat is (55. ol da l).
A fo lya ma to san be ve ze tés re ke rü lő új -
don sá gok ra te kin tet tel bí zom ben ne,
hogy sen ki nek nem lesz az az ér zé se,
hogy ez a lap min dig más. Azt sze ret -
nénk, ha min den ki úgy érez né, ez a lap
ké pes fo lya ma to san in no va tív meg ol -
dá so kat, szol gál ta tá so kat kí nál ni az
FMCG pi ac min den sze rep lő je szá má ra.

Hermann Zsu zsan na, fő szer kesz tő

Kedves Olvasó!

Dear Reader!
Perhaps, you have become accustomed to seeing
the words “new” and “innovative” in my editorials by
now. Well, I do not intend to hide the many new fea-
tures we have for you this time either.  We have new
topics in our columns like ATL campaigns, with
focus on TV spots, while in our partnership column,
we try to bring major players in the FMCG market
nearer to our you and their partners. We have news
for you on a daily basis on our web site:
www.trademagazin.hu, with a new feature among
news articles: Nielsen market research.  Soon, all
public information and press releases from Nielsen
will be accessible on the web site. Business Dinners
will also be held each quarter of the year and we
are already in the process of organising our three
day conference to be held at the end of
September. We hope that all our readers from the
FMCG market will find our innovations useful.

Zsuzsanna Hermann, 
Editor-in-Chief

Már csak az is ke cseg te tő ígé ret le -
het a ma gyar or szá gi élel mi szer-ipa ri
és ke res ke del mi vál lal ko zá sok szá má -
ra, hogy as  szisz tál hat nak Ro má nia és
Bul gá ria uni ós fel zár kóz ta tá sá hoz. 

Ma gyar or szá gon a GKI Zrt. becs lé se
sze rint 2004-ben az interneten ke -
resz tül ér té ke sí tő kis ke res ke del mi
bol tok for gal ma el ér te a 12 mil li árd
fo rin tot, 2005-ben meg ha lad ta a 19
mil li árd fo rin tot, 2006-ban pe dig kö -
zel 26-27 mil li árd fo rint kö rül ala kult.

A he lyi sé gek le het nek mel lé kek, de
amen  nyi re mel lé kek, an  nyi ra fon to -
sak: az ot ta ni ki szol gá lás és kom fort
alap ve tő en be fo lyá sol hat ja egy-egy
ét te rem meg íté lé sét. 
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Sugar from sugar
Something is wrong with labelling. I can imagine what cus-

tomers think when looking at labels saying: sugar X %, fat 0 %”

. Beyond the Atlantic, the approach to this issue is that you can

say whatever you want on the label, until a smart lawyer sues

you for everything you have, while in Europe we have to disclose

that there is no oil in sugar. I’ll tell you who is benefiting from this

stupid system: people who don’t want you to know what kind of

carbohydrates there are in sugar, because there is not enough

space on the label. That way, it is impossible to tell what the dif-

ference in quality is between two products. Of course, there is

nothing wrong with the system in regard of complex products,

bit it is hardly ideal for the most basic products. Basic products

need space for brand communication as well! The European

Platform for Basic Foods has been established, so that we

would be able to do exactly that. ■
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Szaklapunkat el len őr zött ke res ke del mi és HoReCa-
egy sé gek cím lis tá já ra, zárt kö rű ter jesz tés ben, pos -
tai úton küld jük ol va só inknak!
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Mi tart ja élet ben 1880 óta a Staud csa -
lád élel mi szer üz let ét Bécs Ottakring
ne vű ne gye dé nek pi a cán? Egy biz tos:
ma már nem az, amit a han gu la to san
be ren de zett de li ka tesz bolt ban a he ti
25 órai nyit va tar tás alatt a tu laj do nos
84 éves édes any ja el ad. 

A vi lág leg na gyobb me ző gaz da sá gi
és élel mi szer-ipa ri szak ki ál lí tá sát
min den idők leg ran go sabb já nak
aposzt ro fál ta a fő szer ve ző Mes se
Ber lin saj tó fő nö ke, Michael T. Hofer. 

Kis mû hely ben, egy csa lá di ház alag -
so rá ban kez dõ dött a mai Sweet Point
tör té ne te, 1985-ben. A Hor váth há -
zas pár ma gán vál lal ko zá sa ha mar ki -
nõt te a pin cét, meg sem állt a 2006-
os rész vény tár sa ság gá ala ku lá sig. 
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Akör nye zet vé del mi tár ca a jö vő
év kö ze pé től, az egy szer tölt he -
tő, egyutas ita los pa lac kok ra,

fém do bo zok ra ve zet ne be be tét dí jat. Az
el kép ze lé sek sze rint ez a be tét díj ele -
gen dő csáb erőt je len te ne a fo gyasz tó -
nak, hogy ne a ku ká ba gyö mö szöl je
sze me tét, vagy a kö ze li hul la dék gyűj tő
szí nes tá ro ló edény éhez sé tál jon a do -
boz zal, fla kon nal, ne tán bo ros üveg gel.
Ahogy len ni szo kott, az ilyes faj ta re -
form az érin tet tek tel jes el len ál lá sá ba
üt kö zik. Az élel mi szer gyár tók sze rint
ez zel a már be ve ze tett és las san meg -
szo kot tá vá ló sze lek tív hul la dék gyűj tést
ítél nék ha lál ra, ugyan is, ha a vá sár ló ar -
ra a gyűj tő hely re vi szi vis  sza a cso ma -
go ló anya got, ahol pénzt kap ér te, ak kor
töb bé nem jár oda, ahol in gyen sza ba -
dul hat meg sze me té től. 
A kör nye ze tet óvók ada tai sze rint nem
ke vés ről van szó, mert az egy fő re ju tó
éven kén ti ház tar tá si sze mét ter me lés
460 ki ló kö rü li. Ugyan ek kor éven te, egy
fő re szá mol va, át la go san (net tó) 700-
800 ki ló nyi élel mi szert és italt ci pe lünk
ha za. A fel mé ré sek ből az is ki de rül,
hogy a hul la dék sú lya évek óta vál to zat -
lan, vi szont tér fo ga tuk más fél sze re sé re
nőtt, és ezt alap ve tő en az egyutas, va gyis
az el dob ha tó cso ma go lás nak tud ják be.
Egy ko ráb bi sze mét ha lom el le ni kam -
pány ide jén a tér fo gat csök ken té sé re
pró bál tak ösz tö nöz ni. Va gyis apaszt ha tó
a „le ve gő sze mét”, ha rá lép nek, ös  sze csa -
var ják a ki ürült cso ma go ló anya got, s így
ha jít ják a ku ká ba. Pusz tán a nem sok ba
ke rü lő, be ru há zást nem igény lő ta po sás -
sal sok ezer köb mé ter rel le het ne a sze -
mét he gye ket csök ken te ni, ugyan is az
amúgy pil le kön  nyű PET-palackokból
éven te 700 mil lió ke rül for ga lom ba, és
ezek több sé ge nem vis sza vált ha tó. 

De emel lett mű kö dik a szí nes ku ká zás
is, és egy re töb ben szok nak rá a sze lek -
tív hul la dék gyűj tő szi ge tek re. Ezek mű -
kö dé se óta, nem egé szen há rom év alatt
a la kos sá gi vis  sza gyűj tés több mint tíz -
sze re sé re nö ve ke dett. Négy ezer ton ná -
ról kö zel 50 ezer ton ná ra. Ezen be lül
már csak nem hét ezer ton na el dob ha tó
mű anyag pa lac kot gyűj te nek be. Je len -
leg már több mint 4,5 mil li ó an él het né -
nek a sze lek tív gyűj tés le he tő sé gé vel.
Az élel mi szer gyár tók és a ke res ke dők is
egyet ér te nek ab ban, hogy egy újabb
rend szer be ve ze té se he lyett meg kel le ne
vár ni a már meg lé vő és a fo ko za tos ság
el vén ta nu ló ide jét töl tő új ra töl tés és sze -
lek tív gyűj té si mód sze rek ki tel je se dé sét.
A be tét díj be ve ze té se a sze lek tív hul la -
dék gyűj tés vé gét je len te né, ál lít ják so -
kan. Ha az ital cso ma go lá so kat, be tét díj
el le né ben a bol tok ba kel le ne a fo gyasz -
tó nak vis  sza vin ni, és ezt a bol tok nak
kö te le ző len ne vis  sza vál ta ni, ak kor
újabb la vi na in dul el. Az elő ze tes becs -
lé sek sze rint a vis  sza vál tás ki ter jesz té se
a ke res ke de lem nek ös szes sé gé ben több
tíz mil li árd fo rin tos be ru há zást je lent -
het. Éven te sok mil li ár dos a mű köd te tés
költ sé ge is, hi szen mun ka erő ről, kü lön

rak tár ról, be ren de zés ről, szál lí tás ról
kell gon dos kod ni. Az ita lok árá nak je -
len tős eme lé sén kí vül – hi szen az ál ta -
lá nos be tét díj be ve ze té sét so kan egy faj -
ta ár eme lés ként élik meg – a kör nye zet -
tu da tos fo gyasz tó tól is so kat vár a ter -
ve zett rend szer. Elég csak ar ra gon dol -
ni, hogy az ita los cso ma go ló anya go kat
mi ként le het az elő írás sze rint úgy el -
mos ni, hogy azt a ke res ke dő vis  sza ve -
gye. Aki még nem pró bál ta, pró bál koz -
zon az át la gos mé re tű mo so ga tó ban
egy 2,5 li te res (ak ci ós) üdí tős flas ka
kor rekt át mo sá sá val. 
A sze mét szak ér tők sze rint az ál ta lá nos
vis  sza vál tás és a há zi la gos sze lek tá lás
tűz- és víz ként nem fér meg egy más
mel lett. A be tét dí jas rend szer drá ga, és
a be tét dí jas sá vált cso ma go lá sok ez zel a
több let költ ség gel ter hel ve je len nek meg
az új ra hasz no sí tók nál. A sze lek tív gyűj -
tés to vább fej lesz té se – a ház hoz me nő
gyűj tés ki ter jesz té sé től a gyűj tő szi ge tek
sza po rí tá sáig – meg áll hat. 
A kör nye zet vé del mi tár ca pon tos el -
kép ze lé se i ről még ke ve set tud ni, a köz -
tiszt vi se lők nyi lat ko za ta i ból azon ban
ki tet szik, hogy új ter vük kel a köz té ri
sze mét nek igye kez nek ha dat üzen ni. ■
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2 0 0 7 .  m á rc i u s

4

To select or to return?
The Ministry for the Protection of the Environment is trying to do something about people who throw away plastic bottles used for pack-
aging drinks. It is questionable if a German-style general system of returnable bottles can be used in Hungary where selective and refill-
able systems are operated side by side. The ministry is planning to introduce a fee to be charged for the use of non-reusable bottles and
cans in the middle of the next year. This fee should be an incentive for customers to return these instead of putting them in rubbish bins.
Resistance to the idea is great. Food manufacturers says that such a system would mean the end of the selective system of waste col-
lection. An average household produces 460 kilograms of rubbish per head annually, while food consumption is between 700 and 800
kilograms per head. Though the weight of rubbish produced has not changed for years, its volume has increased by 50 per cent as a
result of using non-refillable packaging. The size of rubbish heaps could be significantly reduced by simply stepping on plastic bottles or
metal cans before putting them in the rubbish bins. Since coloured rubbish containers have been introduced for the selective collection
of rubbish three years ago, the amount of rubbish collected this way has grown from 4 thousand tons to 50 thousand tons. This option
for collecting rubbish is available to 4,5 million people at the moment. Food manufacturers and retailers agree that we should wait to
see how well the selective system can perform before replacing it with another concept. The new system of charging a fee and return-
ing this fee when bottles are returned would kill the selective system. According to estimates, the introduction of such a new system
would require an investment of HUF 10 billion from retailers. The Ministry wants to reduce the quantity of rubbish thrown away in public
places, but this may not be the best method, though we would all be required to pay the related costs. ■

Sze lek tál ni vagy
vis  sza vál ta ni?
Az ita los cso ma go ló anya gok el do bá ló i nak pró bál ha dat üzen ni
a kör nye zet vé del mi tár ca. Egy elő re még so kak szá má ra kér dés,
hogy a né met mó di ra ter ve zett ál ta lá nos be tét dí ja zás és
vissza vál tás mű köd het-e Ma gyar or szá gon, ahol egy szer re él az
új ra tölt he tő és a sze lek tív hul la dék gyűj tő rend szer is. 
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125 éve, 1882-ben ala pí tot ta meg a
csantavéri Tör ley Jó zsef pezs gő pin -
cé sze tét Bu da fo kon. Ez al ka lom ból
egy ren dez vény so ro za tot in dí tott el
a Tör ley Pezs gő pin cé szet, amely -
nek el ső ál lo má sa a pin cé szet és a
Tör ley Sza lon ju bi le u mi kon cert je volt ja nu ár 13-án, a Ma gyar
Nem ze ti Ga lé ri á ban. A mint egy 200 meg hí vott ven dég kö zött
vol tak a Tör ley Má ria ne vé vel fém jel zett Tör ley Sza lon tag jai, új -
ság írók, a pezs gő pin cé szet part ne rei és a ga lé ria ba rá ti kö re. A
kon cert után pezs gős koc cin tás sal em lé kez tek a ven dé gek Tör -
ley Jó zsef re, és kö szön töt ték az új esz ten dőt. 
A leg na gyobb ma gyar pezs gő pin cé szet ben a mi nő ség je gyé ben
– a vi lá gon egye dül ál ló mó don – tra di ci o ná lis-klas  szi kus, pa lac -
kos és tar tá lyos er jesz tés sel ké szül a pezs gő. A kí ná lat ban meg -
ta lál ha tók a tel je sen szá raz tól az éde sig fe hér, rosé és vö rös
pezs gők. A leg fel ső ka te gó ri á ba tar to zik a Tör ley Chardonnay
brut, kü lön le ges sé gét a métodhe traditionelle el já rás ad ja, nem -
zet kö zi si ke re ket arat va. ■

Feb ru ár ele jén kez dő dött a Ma gyar Már ka szö vet ség nyol ca dik
rek lám kam pá nya, amely a gyár tói már kák meg bíz ha tó sá gá ra és
jó mi nő sé gük re hív ja fel a fo gyasz tók fi gyel mét. A mar ke ting ak -
ci ót a rossz mi nő sé gű, il let ve a ha mi sí tott ter mé kek nö vek vő
szá ma is in do kol ja.
Az idei mint egy 300 mil lió fo rin tos költ ség ve té sű kam pány ki lenc
jól is mert már kát so ra koz tat fel 2000 óri ás pla ká ton és saj tó hir -
de té sek ben. A már ka szö vet ség tag jai kö zül a Beiersdorf, a
Bunge, a Gyermely, a Hen kel, a Ma gyar Cu kor, a Nest lé, a P&G, a
Reckitt-Benckiser és az Unilever vesz nek részt a kam pány ban.
A ta va lyi ak ció ered mé nyes sé gét a TGI Ma gyar or szág mér te fel.
E sze rint a meg kér de zet tek kö ré ben a rek lá mok ha tá sá ra 17
szá za lék kal nö ve ke dett az is mert már kák irán ti vá sár lá si szán -
dék, 15 szá za lék kal a már kák fon tos sá gá nak fo gal ma, il let ve 35
szá za lé kos nö ve ke dést mu ta tott a kam pány is mert sé ge is. ■

125 éves a Tör ley Pezs gő pin cé szet

Törley Champagne is 125 years old
Törley József  started champagne production in Budafok in 1882. A series of events begun
on 13. January to commemorate this date, with a jubilee concert in The National Gallery.
Among the 200 invited guests, members of the Törley family and of the Törley Szalon, many
journalists and business partners  were present. The Törley product range includes white, red
and rosé champagnes from extra dry ones to sweet ones and the extra premium quality
Törley Chardonnay Brut made using the traditional method. ■

A Ma gyar or szá gon élő arany- és
pla ti na kár tyás ügy fe lek a plasz tik -
kal igény be ve he tő szol gál ta tá so -
kat túl exk lu zív nak és tá vo li nak
tart ják, in kább a min den nap ok ban
is hasz nál ha tó, prak ti kus ked vez -
mé nye ket sze ret né nek – leg alább is
ez de rül ki a MasterCard 2006 vé gén
el vég zett re gi o ná lis ku ta tá sá ból.
– Na gyon fon tos nak tar tot tuk a ku -
ta tás el vég zé sét, hi szen az utób bi
évek társ-, már ka- és affinitykártya-
kibocsátásai meg mu tat ták, mi lyen
lé nye ges sze re pet ját sza nak a spe -
ci á lis cso por tok ra sza bott ked vez mé nyek a plasz tik si ke ré ben –
emel te ki Gauder Mi lán, a MasterCard Europe ki emelt ügy fél kap -
cso la ti me ne dzse re.
A ha zai arany- és pla ti na kár tya-bir to ko sok ará nya egy elő re nem
kö ze lí ti meg az uni ós át la got. A Ma gyar Nem ze ti Bank ada tai sze -

rint a pré mi um kár tyás
ügy fe lek ará nya a tel jes
MasterCard-portfólión
be lül Ma gyar or szá gon
mind ös  sze 1 szá za lék,
szem ben az Eu ró pai Uni -
ó ban je len leg mért 15
szá za lék kal. ■

Gold is too exclusive?
According to a regional survey prepared for
MasterCard, clients living in Hungary regard services
available for gold and platinum card holders as too
exclusive and distant and they would prefer more
practical advantages. The number of gold and plat-
inum card holders in Hungary is below the EU average
at the moment, with only one per cent compared to
15 per cent. ■

Nine campaigners for brand awareness
The eighth advertising campaign of the Hungarian Brands Association begun in early
February. Nine well known brands like Beiersdorf,  Bunge,  Gyermely,  Henkel, Magyar Cukor,
Nestlé,  P&G,  Reckitt-Benckiser and Unilever are featured in the HUF 300 million campaign
which uses 200 billboards and many press advertisements. According to a survey by TGI
Magyarország, last year’s campaign resulted in  a 17 per cent increase in willingness to buy
well known brands. ■

Ki len cen a már ka tu da tos sá gért

Kecelen nyi tott évet a Spar
Az idei év el ső egy -
sé gét a Bács-Kis kun
me gyei Kecelen nyi -
tot ta a Spar Ma gyar -
or szág Kft. A ja nu ár
25-én át adott új
szu per mar ket a vá -
ros el ső Spar egy sé -
ge, és egy ben a Spar
kon szern 190. üz le te
Ma gyar or szá gon. 
Az új ke ce li Spar
szu per mar ket 688
négy zet mé te res el -
adó te ré vel a szu -
per mar ket-há ló zat
leg kor sze rűbb tag -
ja, ma gas szin ten
nyújt va a Spar-ra jel lem ző vá sár lói elő nyö ket. Az új Spar szu per -
mar ket kön  nyű meg kö ze lít he tő sé gé vel, 62 in gye nes par ko ló já val,
ké nyel mes, át te kint he tő el adó te ré vel és ma gas szín vo na lú szol -
gál ta tá sa i val kel le mes és gyors
be vá sár lá si kör nye ze tet biz to sít.
A nyi tás nap ján Spar-bónusz
ak ció, in gyen be vá sár ló tás ka 
és gaz dag prog ram vár ta a ke -
ce lieket.
A há rom fé le üz let tí pus ból ál ló
Spar-hálózatban je len leg 143
Spar szu per mar ket, 26 Interspar
hi per mar ket mű kö dik, va la mint
21 Kaiser's szu per mar ket. ■

Spar starting the
year in Kecel
Spar Magyarország Kft. opened their first
new store this year in Kecel. The supermar-
ket is the first Spar store in the city and the
190th store opened in Hungary. The Kecel
store with a floor area of 688 square
meters is the most modern Spar unit in
Hungary. The Spar chain is composed of
143 supermarkets, 26 Interspar hyper mar-
kets and 21 Kaiser’s supermarkets at the
moment. ■

A sza lag át vá gá sá nak pil la na ta: bal ról Ber ki Er nő,
a Spar Ma gyar or szág ügy ve ze tő igaz ga tó ja, kö zé -
pen Luk ács Zsolt a be ru há zó cég kép vi se le té ben,
a kép jobb ol da lán pe dig Haszilló Fe renc, Ke cel
pol gár mes te re

Arany kár tya – túl exk lu zív?
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Ne vet vál toz ta tott az ACNielsen
anya vál la la ta, a VNU. A cég új ne ve:
The Nielsen Company. A név vál toz ta -
tás cél ja, hogy a cso port leg is mer tebb
már ka ne ve, a vi lág leg na gyobb pi ac ku ta tó cé ge, az ACNielsen ke -
rül jön fó kusz ba. 
A név vál to zás sal együtt meg újul a vál la lat ar cu la ta is. En nek je le
leg ha ma rabb a vál la lat weboldalán lát ha tó (www.nielsen.com).
Az új vál la la ti ar cu lat ele me it fo ko za to san ve ze tik be 2007 so rán.
A The Nielsen Company ma gyar pi ac ku ta tó le ány vál la la tát 1991-
ben ala pí tot ták, és rö vid idő alatt az élel mi szer- és ház tar tá si ve -
gyi áru-ke res ke de lem ve ze tő in for má ció for rá sá vá fej lő dött. Leg -
ke re set tebb szol gál ta tá sa a Kis ke res ke del mi In dex, amely akár
he ten ként is ak tu á lis ér té ke sí té si ada to kat bo csát a pi a ci sze -
rep lők ren del ke zé sé re. Igaz ga tó ja 2004 de cem be re óta Szalóky
Tóth Ju dit. ■

Akciómaraton a dm-nél
Négy hó na pig ga ran tál ja ak ci ós ára it a dm feb ru ár tól in dult „Tar tó -
san ala csony ár” kam pá nyá ban. A kon cep ció fő ér té ke, hogy az ak -
ci ós árak 4 hó na pig nem emel ked nek. Így a vá sár lók nak nem kell
ami att ag gód ni uk, hogy az ak ció vé gé re le fogy a bol ti kész let. Feb -
ru ár 8-tól így több száz ter mék ára csök kent, és fo lya ma to san új
ter mé kek ke rül nek be a tar tó san ala csony ár ka te gó ri á ba.
A kam pány több eu ró pai or szág ban már je len tős for ga lom nö ve ke -

dést ho zott a dro gé ria lánc nak. Idén
Ma gyar or szá gon kí vül Hor vát or szág -
ban és Cseh or szág ban in dít ja be a
dm.
Az új stra té gia má sik pil lér re a „Kész -
let ere jé ig!” ter mé kek, ame lyek két -
he ten te je len nek majd meg az üz le -
tek ben – ös  sze cso ma go lá sok, rá cso -
ma go lá sok, túl töl té sek és sze zo ná lis
ter mé kek for má já ban. ■

Kvó tá já nál na gyobb men  nyi sé get, 150 ezer ton na cuk rot gyár tott a
de cem ber ele jén zá rult cu kor ré pa-fel dol go zá si kam pány so rán Ma -
gyar Cu kor Zrt., je len tet te be Fischer Bé la ve zér igaz ga tó a cég ja nu -
ár 31-i saj tó tá jé koz ta tó ján. Eh hez alap anya gul 19 340 hek tár ról be -
ta ka rí tott csak nem 1 mil lió ton na cu kor ré pa szol gált, ame lyet a
petőházi és a ka pos vá ri üze mek dol goz tak fel. A feb ru ár ban zá ró dó
gaz da sá gi év ben a Ma gyar Cu kor Zrt. 27 mil li árd fo rint ár be vé telt vár.
– Fo ko zott pénz ügyi ter het je lent szá munk ra az Eu ró pai Unió
Szer ke zet át ala kí tá si Alap já ba fi ze ten dő il le ték, amely ből a ter -
me lé si kvó tá ju kat vis  sza adó cé ge ket kom pen zál ják – je lez te
Fischer Bé la. – Ez idén egy ki lo gramm cu kor árá ból 47 fo rint, ami
éves szin ten mint egy 7 mil li árd fo rint ár be vé tel-ki esés.
Ezen kí vül más költ ség nö ve lő té nye zők is sújt ják a cé get. Kulcs -
kér dés sé vált pél dá ul az ener gi á ra for dí tott ki adá sok ra ci o na li zá -
lá sa. En nek egyik leg fon to sabb lé pé se ként Ka pos vá ron ok tó -
ber ben kí sér le ti biogáztermelő be ren de zést he lyez tek üzem be,
amely – az ed di gi ta pasz ta la tok alap ján – si ke re sen mű kö dik. 
A be ru há zás nagy ság rend je vár ha tó an meg ha lad ja majd az egy -
mil li árd fo rin tot, és a számítások sze rint a gyár gáz szük ség le té -
nek mint egy 50 szá za lé kát fe dez ni fog ja. ■

Sugar with bio-gas
Magyar Cukor Zrt., has produced 150 thousand tons of sugar since December. Almost one
million tons of sugar beet from more than 19 thousand hectares was used to produce this
quantity. The company with revenues of HUF 27 billion last year, is focusing on the reduction
of energy costs. They installed an experimental bio-gas production system in their Kaposvár
plant in October, which has been operating successfully since then.  This is the first attempt
in Hungary to use bye products from sugar production to produce energy.  A full-scale bio-
gas plant may be built this year with an investment of HUF one billion, which could supply 50
per cent of the gas used in sugar production. ■

Ér le lő cso ma go lás a Sealed Airtől
Rak tár he lyet és időt ta ka rít meg a sajt gyár tók és kis ke res ke dők
szá má ra a Sealed Air új, „lé leg ző” Darfresh® cso ma go lá sa. A jól is -
mert vá kuum „skin” (te hát a ter mék kon túr ját kö ve tő) cso ma go lás
ez eset ben sza bá lyoz ha tó át eresz tő ké pes ség gel pá ro sul. Így a ter -
mé ket a tel jes érett sé gi fo ka előtt le cso ma gol hat ják, majd ki szál lít -
hat ják az üz le tek be, ahol a cso ma go lás ban to vább ér le lőd het.
A Darfresh® ezen kí vül to váb bi ter mék elő nyök kel ren del ke zik. A
védőgázas cso ma go lá sú sajt hoz ké pest jobb ízhatás ér he tő el, hi -
szen a szén-di o xid a cso ma go lás ból el tá vo zik, így a ter mék azt nem
szív ja be, és nem ala kul ki jel leg ze tes sa vas
íz. A cso ma go lás az erős, tel jes fe lü le ten rá -
he gesz tett fó lia ré vén el len ál ló, biz ton sá gos.
A ter mék pe dig jól lát ha tó és ki vá ló an meg -
kü lön böz tet he tő az üz le tek pol ca in. ■

Breathing
packaging by
Sealed Air
Cheese makers and retail-
ers can save warehouse
space and time using a
new “breathing” form of
packaging by Sealed Air
called Darfresh® .The well
known „skin” foil has been
altered to allow air to per-
meate in a regulated man-
ner, which means products
can be packaged and
delivered before being
fully fermented.
Darfresh® packaging
offers other advantages
as well, like better taste,
as a result of the absence
of carbon dioxide. ■

Campaign
Marathon in dm
The Permanently Low Price campaign of
dm, beginning in February, guarantees
reduced prices for four months. The
prices of several hundred products were
reduced on 8. February and customers
do not have to worry about stocks run-
ning out. This campaign has already
brought a significant increase in turnover
for dm in several European countries. ■

Cu kor bio gáz zal

VNU turning into The Nielsen Company
The mother company of ACNielsen has changed its name from VNU to The Nielsen
Company. The aim behind this change was to put the best known brand of the group, the
market research company ACNielsen in focus. The corporate image has also been renewed,
which is apparent if we take a look at their web-site. The Hungarian subsidiary of ACNielsen
has  become the leading source of information for FMCG trade. Their most popular service is
the Retail trade Index. ■

Be épí tett re cept prog ra mok kal se gí tik a kez dő há zi as  szo nyo kat
az Electrolux új, re cep tes sü tői. A sü tő ket 3 mo dell vál to zat ban
ve zet te be a cég a ma gyar pi ac ra.
Az elő ké szí tett ételt a sü tő be he -
lyez ve csu pán ki kell vá lasz ta ni a
10 rög zí tett prog ram kö zül a meg -
fe le lőt, s a be vitt ada tok alap ján a
ké szü lék ja vas la tot tesz a sü tés
hő mér sék le té re, mód já ra és a tep -
si sü tő tér ben tör té nő el he lye zé sé -
nek szint jé re vo nat ko zó an. 

Okos sü tők az Elektroluxtól

Intelligent ovens
from Elektrolux
Built in recipes will help housewives
who buy the new Electrolux ovens.
Three versions will be available in the
Hungarian market. All housewives will
have to do is to select the appropriate
program from the ten stored in the
memory of the oven and put the dish
in.  ■

VNU-ból The Nielsen Company
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Lekkerland–Shell együtt mű kö dés
10 or szág ban
2500 benzinkútshop el lá tá sá ról szól
a Lekkerland GmbH & Co. KG és a
Royal Dutch Shell plc. új szer ző dé se,
tíz eu ró pai or szág ban. A meg ál la po -
dás for gal mi ér té ke 5 éves idő tar -
tam ra több mint hat mil li árd euró.
– Ez a for ga lom sze rin ti leg na gyobb
szer ző dés, ame lyet a Lekkerland va -
la ha kö tött – mond ta Christian
Berner, a Lekkerland ve zér igaz ga tó -
ja. – A Shell benzinkútshopjait egész
Eu ró pá ban ugyan olyan szín vo na lon
szol gál juk majd ki, és ez zel a szer ző -
dés sel to vább erő sít jük eu ró pai szin tű ké nyel mi ter mék ke res ke del -
mi szak ér tel mün ket.
A meg ál la po dás élel mi szer, do hány áru és non-food cik kek, va la mint
rész ben friss és mély hű tött élel mi sze rek be szál lí tá sát fog lal ja ma -
gá ban. A szer ző dés Né met or szág ra, Hol lan di á ra, Bel gi um ra, Svájc ra,
Auszt ri á ra, Lu xem burg ra, a Cseh Köz tár sa ság ra, Ma gyar or szág ra,
Len gyel or szág ra és Szlo vá ki á ra ter jed ki. ■

Di ví zi ók ba szer vez ve te vé keny ke dik 2007. ja nu ár el -
se jé től az ABO Cso port. A há rom fő pro fil (ga bo na ke -
res ke de lem, ma lom ipar, ta kar mány ipar) kü lön irá nyí -
tá sa le he tő vé te szi az egy sé ges pi ac ke ze lést, az
egye di igé nyek dif fe ren ci ált ke ze lé sét, a pi a ci ré sze -
se dés nö ve lé sét, a ka pa ci tá sok har mo ni zá lá sát és
jobb ki hasz ná lá sát. 
A di ví zi ó élén a di ví zió igaz ga tó áll, aki egy részt az
ABO Hol ding ZRt. ve zér igaz ga tó-he lyet te si ran gú ve -
ze tő je, más részt a di ví zi ó ba tar to zó le ány vál la lat ok ügy ve ze tő je,
il let ve ve zér igaz ga tó ja. 
A Tra de di ví zió (ga bo na ke res ke de lem) di ví zió igaz ga tó ja Bá lint
Ju dit, a MILL di ví zió (ma lom ipar) di ví zió igaz ga tó ja Vida Mi hály, és
a Mix di ví zió (ta kar mány gyár tás és ál lat te nyész tés) di ví zió igaz -
ga tó ja An tal Zsolt lett.
Az ABO Hol ding ZRt. me nedzs ment jét is igye kez tek úgy meg vál -
toz tat ni, hogy na gyobb tá mo ga tást ad has sa nak a di ví zi ók ban
fo lyó mun ká hoz. E cél lal ope ra tív ve zér igaz ga tó-he lyet te si és
gaz da sá gi ve zér igaz ga tó-he lyet te si funk ci ó kat ala kí tot tak ki. Az
ope ra tív ve zér igaz ga tó-he lyet te si po zí ci ót dr. Vá ri Jó zsef, a gaz -
da sá gi ve zér igaz ga tó-he lyet te si po zí ci ót Sa la mon Zsolt töl ti be.
Az ABO Cso port stra té gi ai cél ja a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ó ban a ga -
bo na ke res ke de lem, a ma lom ipar és a ta kar mány ipar te rü le tén meg -
ha tá ro zó pi a ci ré sze se dés sel bí ró, nye re sé ges, ma gas kész pénz ter -
me lés re ké pes, már ka név vel ren del ke ző cég cso port ki ala kí tá sa. ■

Pöt  työs bon bon
Tú ró ból ké szült bon bon nal bő vült feb ru ár kö ze pén a Pöt  työs már ka.
A ter mék egye dül ál ló a hű tött ter mé kek ka te gó ri á já ban. Ez zel egy
idő ben tej be vo na tos Óri ás Tú ró Ru di val is bő vül a ter mék csa lád.
A Pöt  työs Tú ró Bon bon név re ke resz telt des  szert a pré mi um ter mék -
hez il lő ele gáns kül ső vel, és a Pöt  työs már ká tól meg szo kott ki vá ló
mi nő ség gel  lép a pi ac ra – egy elő re li mi tált ki adás ban, áp ri lis vé gé ig. 
– Ah hoz, hogy ver seny ké pes sé gün ket meg őriz zük a hű tött tej desz  -
szer tek pi a cán, új ka te gó ri ák ba kell be lép nünk, de még jobb, ha ma -
gunk ho zunk lét re új ter mék ka te gó ri á kat az in no vá ci ók ré vén – fo -
gal maz Sipos Ju dit, a Pöt työs üz let ág igaz ga tó ja.
A ter mék be ve ze té sét a jól be vált, klas  szi kus esz kö zök kel tá mo gat -
ja a Pöt  työs-csa pat: bol ti ak ti vi tá sok, di rekt  mar ke ting, internetes
kam pány, kós tol ta tás, va la mint már ci us és áp ri lis fo lya mán tv-kam -
pány se gí ti az is mert ség nö ve lé sét. ■

Egy tassi sze ren csés vá sár ló ju tott egy Opel Astra 1.4 tí pu sú
gép ko csi hoz a Re ál üz let lánc év vé gi nye re mény já té kán. A Re ál
Hun gá ria Élel mi szer ZRt. nye re mény ak ci ó já ban az egész or szág -
ban mű kö dő mint egy 2300 Re ál Élel mi szer és ReálPONT üz let -
ben ve het tek részt az üz let lánc vá sár lói.
A 2006 no vem be ré ben és de cem be ré ben tar tó ak ció so rán kö -
zel fél mil lió vá sár lá si bi zony lat ér ke zett be a Re ál köz pont já ba. A
fő díj nyer te se mel lett min den egyes Re ál Élel mi szer üz let ből két
sze ren csés vá sár ló egy-egy két fő re és egy éj sza ká ra szó ló szál -
lo dai utal ványt ka pott aján dék ba, ame lyet a promócióban részt
ve vő több mint száz szál lo dá ban tet sző le ge sen vált hat nak be. ■

New organisational structure for ABO Group
ABO group enterprises shall operate in divisions from 1. January 2007. The separate manage-
ment of the three main profiles (grain trade, milling, fodder) will allow a diversified approach to
be used, the better utilisation of capacity and market shares to be increased. Divisions will be
headed by directors, like Judit Bálint for the Trade Division, Mihály Vida for the Mix division and
Zsolt Antal for the Mix division. The management of ABO Holding has also been restructured
with the appointment of an operative and a financial deputy general director. ■

A Reál Astra in Tass
The Opel Astra 1.4 litre car offered as a prize in the end of the year prize game organised by
the retail chain Reál went to a lucky winner living in Tass. Nearly half a million receipts were
sent to the HQ of the chain. Two winners from each Reál store received a voucher to be used
in one of the hundred hotels participating in the campaign. ■

Lekkerland-Shell
collaboration in 10
countries 
A new agreement between Lekkerland
GmbH & Co. KG and Royal Dutch Shell
plc. About supplying 2500 petrol sta-
tions in 10 countries has been signed.
The value of the agreement covering
five years is EUR 6 billion. This is the
largest such agreement ever signed by
Lekerland, which will be applied to the
German, Dutch, Belgian, Swiss,
Austrian, Luxembourg, Czech,
Hungarian, Polish and Slovakian mar-
kets. ■

Bonbon from Pöttyös
A bonbon made from cottage cheese was added to
the product line of the brand Pöttyös. This is a unique
product in the category of refrigerated products. 
At the same time, a milk coated Giant Túró Rudi was
also added to the product line. Product introduction is
supported by in-store activities, direct marketing,
sampling, internet campaign and a TV campaign in
March and August. ■

Tass ra gu rult a Re ál Astrája

Új szer ve zet az ABO Cso port nál

A gép ko csit a Re ál Lurdy Ház ban újon nan nyílt üz le te
előtt ve het te át a nyer tes Mag Józsefné, feb ru ár 15-én
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Ki emel ke dő évet zárt a Spar
2007-ben is foly tat ja di na mi kus
ter jesz ke dé sét a Spar Ma gyar -
or szág: 3 Interspar hi per mar ket
és 15 Spar szu per mar ket nyi tá -
sát ter ve zi. A cél, hogy az or -
szág min den ré szé re, egy re
több vá sár ló hoz el jus son a Spar
mi nő ség, a cég ál tal kép vi selt
ki vá ló ke res ke del mi kul tú ra, és
ez zel a Spar pi a ci ré sze se dé se nö ve ked jen – hang zott el a cég feb -
ru ár 14-i saj tó tá jé koz ta tó ján. 
A vál la lat to vább ra is el ső he lyen áll az élel mi szer-biz ton ság te rü le -
tén. A mi nő ség-el len őr zés, mi nő ség biz to sí tás so rán vég zett mun -
ká ját to vább kí ván ja erő sí te ni. 
2007-ben Ül lőn ter ve zi má so dik lo gisz ti kai köz pont já nak meg nyi tá sát,
amely a ter vek sze rint a je len le gi két sze re se lesz, több mint 50 ezer
négy zet mé ter. A be ru há zás több mint 10 mil lió eurós nagy ság ren dű.
Idei nye re mény já té kai kö zül az el ső a saj tó tá jé koz ta tó más nap ján
in dult: „Hat A6-ra hajt hat!” né ven. A hat hó na pon ke resz tül tar tó já -
ték ban 6 da rab Au di A6-os gép jár mű ta lál gaz dá ra, és a rész vé tel -

hez nem kell más, mint mi ni mum
3600 fo rin tért vá sá rol ni va la me -
lyik Spar, Interspar vagy Kaiser's
üz let ben.
A Spar Ma gyar or szág 2006-ot
ki emel ke dő üz le ti ered mén  nyel
zár ta: kö zel 22 szá za lék kal
245,678 mil li árd fo rint ra nö vel te
for gal mát. Üz le te i nek el adó te re
36 ezer négy zet mé ter rel nőtt,
így az év vé gén már meg ha lad ta
a 237 ezer négy zet mé tert. ■

Spar concluding an
exceptionally good year
SPAR Magyarország will continue its dynamic
expansion in 2007, with  3 INTERSPAR hyper
markets and 15 SPAR supermarkets to be
opened. The company continues to lead the
market in the field of food safety and intends
to further develop its quality assurance proj-
ects. They are planing to open their second
logistic centre in  Üllő, which will be twice as
big as the first one.  Results for 2006 were
exceptionally good: turnover grew by 22 per
cent to HUF 245, 678 billion, while store
space was expanded by 36 thousand square
meters during the year. ■

Ke ve sen hal lot tak ró la, és még ke ve seb ben hisz nek az ér tel mé -
ben – ez de rült ki a „Ne Vá sá rolj Sem mit!” nap ról 2007 ja nu ár já -
ban ké szí tett ma gyar or szá gi fel mé rés ből. 
A Ne Vá sá rolj Sem mit! nap nak Ma gyar or szá gon im már hét éves
ha gyo má nya van. A GfK Hun gá ria a Tu da tos Vá sár lók Egye sü le -
té vel együtt mű köd ve 1000 főt kér de zett meg ar ról, hogy hal lott-
e a no vem ber vé gi egy na pos „vá sár lá si böjt ről”, és men  nyi re tart -
ják jó öt let nek a kez de mé nye zést. 
A fel mé rés ered mé nyei sze rint a meg kér de zet tek nek csu pán
mint egy ne gye de hal lott er ről a nap ról, ám e cso port nak is több
mint fe le fe les le ges nek tart ja a kez de mé nye zést, mert nem hisz
ab ban, hogy bár mi ha tá sa le het. ■

Új er nyő szer ve zet lob bi zik 
Brüs  szel ben
Meg ala kult az alap ve tő élel mi sze rek gyár tó it tö mö rí tő EUBF
(European Ba sic Foods) plat form, amely cél já ul tűz te ki, hogy szak -
ér tel mét és pub li ci tá sát fel hasz nál va tá mo ga tást nyújt az Eu ró pai
Bi zott ság nak az alap ve tő élel mi sze rek kel kap cso la tos jog sza bály ok
elő ké szí té sé ben és be tar ta tá sá ban.
Mint is me re tes, ha ma ro san élet be lép az az uni ós jog sza bály, ami
elő ír ja, hogy a jö vő ben nem csak a fel dol go zott, ha nem az alap élel -
mi sze re ken is kö zért he tő és ügy fél ba rát mó don kell fel tün tet ni az
ös  sze te vő ket. Az ös sze fo gás sze ret né el ér ni, hogy a cím ké zés pon -
tos sza bá lya it uni ós szin tű tör vény mond ja ki.
Jean-Louis Gourbin, a Bunge Europe ve zér igaz ga tó ja, a plat form el -
nö ke ar ra buz dít ja az ipar ág vál la la ta it és szak mai szö vet sé ge it, hogy
uni ós ügyek ben bát ran for dul ja nak az EUBF plat form hoz, amely mint
er nyő szer ve zet, brüs  sze li
kap cso la ta it ki hasz nál va
még job ban tud ja kép vi sel -
ni az ága zat ér de ke it. 
Az ala pí tók szán dé ka sze -
rint a plat form nem he lyet -
te sí te né, csak meg erő sí te -
né a már mű kö dő eu ró pai
szak mai szer ve ze te ket. ■

A rá gó gu mik és
cu kor kák ér té ke sí -
té sé vel fog lal ko zó,
a ma gyar pi a con
im már 15 éve je len
lé vő Wrigley Hun -
gá ria Kft. éle té ben
je len tős vál to zá -
so kat ho zott a
2007-es év. Az el -
múlt más fél év ti -
zed ki emel ke dő en si ke res mű kö dé se le he tő vé tet te, hogy a vál -
la lat idén nagy sza bá sú fej lesz té se ket hajt son vég re. En nek
ered mé nye kép pen át ala kult, és több mint 50 fő vel bő vült a cég
te rü le ti ér té ke sí té si, il let ve kép vi se lői csa pa ta, meg há rom szo -
roz va ez zel a Wrigley Hun gá ria Kft. al kal ma zot ta i nak lét szá mát. 
A fej lesz tés cél ja, hogy az új ke res ke del mi csa pat szak sze rű
merchandising ta nács adás sal áll jon a ke res ke del mi part ne rek
ren del ke zé sé re. A part ner kap cso la tok ápo lá sa mel lett to váb bi
fel ada tuk se gí te ni az ál lan dó ter mék ki he lye zést, csök ken te ni a
kész let nél kü li sé get.
Az új rend szer op ti má lis meg ol dást kí nál a fo lya ma to san vál to zó
fo gyasz tói szo ká sok és a gyor san át ala ku ló ke res ke del mi kör nye -
zet ki hí vá sa i ra. A vál la lat így még tel je sebb szol gál ta tást nyújt hat
kis- és nagy ke res ke del mi part ne rei ré szé re, és biz to sít ja, hogy ter -
mé kei a fo gyasz tók szá má ra fo lya ma to san el ér he tő ek le gye nek
az üz le tek ben. ■

Alig is mert a vá sár lá si böjt

Wrigley: Large-scale development among
sales representatives
Past 15 years’ excellent performance made possible the significant improvement that
Wrigley Hungária Kft. implemented from the beginning of 2007. More than 50 sales repre-
sentatives joined, trebling the number of the Wrigley personnel. Aim of the large-scale devel-
opment is to provide an even more complex merchandising service for partners and to con-
tribute to product placement, decrese out of stock. ■

New umbrella organisa-
tion lobbying in Brussel 
An organisation was established by manufacturers of
basic foods, like Bunge, Nutrinveste and Lactalis, under
the name EUBF (European Basic Foods), with the aim of
helping the European Committee in preparing legisla-
tion related to basic foods. New legislation which
requires even basic foods to be given labels with details
of contents will soon come into effect.  EUBF wants a
EU law to define the precise rules of labelling.  ■

Shopping fast is practically unknown
Few people have ever heard of it and even fewer believe in it – this is the result of a survey
prepared about the “Don’t buy anything day” in Hungary in January 2007. According to the
survey prepared by GfK Hungária, only a quarter of the people interviewed have heard about
the initiative and less than half of them think it is a good idea. ■

Wrigley: Óri á si fej lesz tés 
a kép vi se lői csa pat ban
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■ Idén is kiírták a Magyar Termék Nagydíjat. Az immár tizedik
al ka lommal meghirdetett pályázaton a hazai és nemzetközi pia -
con versenyképes, kiemelkedő minőségű, környezetkímélő eljá -
rás sal gyártott termékekkel és a hozzájuk kapcsolódó szolgálta -
tás  sal lehet indulni. A pályázatok beadási határideje május 25.

Hungarian Product Grand Prix again.  Products representing exceptional quality, which are also

competitive by international standards and made using envronment-friendly methods or services

related to such products can be nominated for the prizes to be awarded for the tenth time this

year. Nominations have to be submitted by 25. May. 

■ Megkezdődött a termelés a DanAgrico ZRt. vértesszőlősi
üze  mében. A cég a dán Danaeg tojásipari szövetkezet tulaj do -
na. A Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb tojásfeldolgo -
zó jának számító üzem évente 5000 tonna tojáslé előállítására
ké  pes, melyet 5 kilós, kannás vagy konténeres kiszerelésben ér -
té   kesít élelmiszeripari cégeknek.

Production has started in the Vértesszőlős plant of DanAgrico ZRt. The company is owned by the

Danish co-operative venture, Danaeg. The largest and most modern egg processing plant in

Hungary can produce 5,000 tons of egg liqiud which is sold in various package  sizes to food man-

ufacturers.

■ Az ukrán Nemiroff Holdinggal közösen létesít szu per mar -
ke  te ket orosz és ukrán nagyvárosokban a CBA Kereskedelmi
Kft. Az első közös üzleteket Moszkvába és Kijevbe tervezik. Már
ki ír ták a nemzetközi beszállítói pályázatot, jövő hónapban pedig
a tárgyalások kezdődnek arról, hogy a jövőben kelet-európai
áruk kerüljenek a CBA 6700 üzletébe. Az utóbbi évben 40 millió
euró értékben 86 terméket rendeltek a központi beszerzésen
ke  resztül.

CBA Kereskedelmi Kft. is to establish supermarkets in major Ukranian and Russian cities with the

Ukranain Nemiroff Holding.  Athe first stores are to be opened in Moscow and Kiev. An interna-

tional tender has been published to invite suppliers. Negotiations will begin about supplying the

6700 CBS stores with products from Eastern Europe next month. Last year, 86 products worth

EUR 40 million were ordered using centralised purchasing.

■ Mivel E-tetnek minket? címmel az Országos Fogyasztó vé -
d el mi Egyesület tájékoztató kiadványt jelentetett meg. A
könyv össze foglalja azokat az E-számos adalékokat, amelyek
élel mi sze rekben, kozmetikumokban és napozószerekben is elő -
for dulnak.

What do they make us E-at? Is the title of the informative brochure published by the  National

Consumer Protection Society. The brochure contains all E-additives used in foods, cosmetics and

sun lotions.

■ A burgonyatőzsdén a tavalyi ár kétszeresén és a 2003-as
ár  szint tízszeresén jegyzik a bintje burgonyát: tonnánként
300 eurón. Az áremelkedés oka a rossz európai termés és a kínai
chips-láz. Szakértők szerint valószínűleg ez még nem a csúcs,
mi  vel a világ burgonyatermelésének negyedét adó Kínában je  -
len  leg még a hazai keresletet sem tudják kielégíteni.

Bintje potatoes are listed at ten times the 2003 price at the potatoe exchange. The price is now

EUR 300 per ton. The reason behind the price rise is the bad harvest in Europe and the chips-craze

in China. Experts expect the price to continue rising, since China – already producin a quarter of

the world total – still cannot even meet domestic demand.

Szicília állt a középpontjá ban az
immár harmadszor megrendezett
olasz heteknek a Cora 
hipermarketekben. Mintegy 50
termék érkezett onnan, a 
bemutatkozott 250-ből. A február
15-27. között szervezett akció
során kóstolókkal, receptekkel,
szicílai vásárral várták a 
látogatókat.

Új kül ső vel a Pilsner Urquell
Vi lág szer te, így Ma gyar or szá gon is, új ar cu lat tal je -
lent ke zik a SABMiller egyik kulcs már ká ja, a Pilsner
Urquell. A vál to zat lan ös  sze té te lű név adó több mint
más fél év szá za dos tö ret len si ke rét a ha gyo mány és
az újí tás ele gyé nek kö szön he ti, ame lyet az új cso ma -
go lás is nagy sze rű en öt vöz. A meg bíz ha tó, vál to zat -
lan mi nő ség mel lett a most meg újult, mo dern kül ső
mind az üve ges, mind a do bo zos va ri án so kat érin ti. ■

New look for Pilsner Urquell
Pilsner Urquell, one of the key brands of SAB Miller has a new look world-wide.
The new packaging continues the practice of mixing tradition with innovation
which has made the brand exceptionally successful for one and a half cen-
turies. ■

A Twinigs Ház idén ünnepli fenn -
állá sának 150 éves évfordulóját.
En nek keretében tartott elő -
adást Budapesten Stephen
Twinings Anglia legismertebb
tea házáról és az általuk ké szí -
tett és forgalmazott tea kü lön -
leges ségekről. ■

Twinings: 150 years
Twinings House is celebrating its 150th
anniversary this year. Stephen Twinings held
a lecture in Budapest about the best known
tea house in England and their products. ■

Twinings: 150 év
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Egy elő re egy irá nyú élel mi szer-
for ga lom ra ké szül nek a ke res ke -
dők az uni ó hoz újon nan csat la -

ko zott or szá gok kal. Már két hó nap is
el telt az unió leg utób bi bő vü lé se óta.
Ed dig el ma radt az ol csóbb ro mán és
bol gár élel mi sze rek döm ping je, ho lott
et től több ága zat ban is tar tot tak. Em lé -
ke ze tes, hogy az el múlt év ben a ma gyar
pi a con né mi ká oszt oko zott a ha za i nál
gyen gébb mi nő sé gű, ám ol csóbb ro -
mán nap ra for gó-ét olaj. Dr. Kö ves And -
rás, a Bunge Zrt. mar ke ting- és ke res -
ke del mi igaz ga tó ja el mond ta, most
nem kell az im port tól tar ta ni: Ro má ni -
á ban ét olaj hi ány van. A ma gyar pi ac ra
azért sem jut a ro mán olaj ból, mert a
fe ke te-ten ge ri ki kö tők ből har ma dik or -
szá gok ba szál lít ják. A szak em ber úgy
gon dol ja, hogy Ro má nia a jö vő ben in -
kább él a har ma dik or szá gok le he tő sé -
gé vel, semhogy ár ver seny be kény sze -
rül jön az uni ó ban. 

A meg kér de zett szak ér tők el mond ták,
a leg töb ben a két or szág kö zül a kö ze -
leb bi Ro má ni á ra össz pon to sí ta nak. A
ter me lők és a ter me lést szer ve ző in teg -
rá to rok, ke res ke dők szá má ra ke cseg te -
tő, hogy a va lós me ző gaz da sá gi ter me -
lői árak 10-15 szá za lék kal ma rad nak el
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Le he tő sé gek 
a Bal ká non
Már csak az is ke cseg te tő ígé ret le het a ma gyar or szá gi élel mi -
szer-ipa ri és ke res ke del mi vál lal ko zá sok szá má ra, hogy as  szisz -
tál hat nak Ro má nia és Bul gá ria uni ós fel zár kóz ta tá sá hoz. A
több mint 30 mil lió új uni ós pol gár élel mi szer köl té se egy elő re
40-50 szá za lék kal ma rad el a fej let tebb uni ós or szá gok ban
mért fo gyasz tástól. De te kin té lyes, 15-30 szá za lé kos az el ma -
ra dás a ma gyar fo gyasz táshoz képest is.

A Kaufland a legfürgébb nemzetközi lánc Romániában: a temesvári áruház a 13. egységük az országban

Kés lel te tett ha tás
Fel te he tő en lesz, de
most még nem érez -
he tő iga zán a két új
uni ós tag or szág csat -
la ko zá sa Ma gyar or -
szág élel mi szer-ke res -
ke del mé re – nyi lat koz -
ta la punk nak Vá mos
György, az Or szá gos Ke res ke del mi Szö -
vet ség (OKSZ) fő tit ká ra.
– Igaz, hogy az árak Ro má ni á ban ala -
cso nyak, de szom szé dunk nak, ahogy
egy kor ne künk, még egy sor élel mi szer-
hi gi é ni ai fel té telt kell tel je sí te nie.
Ahogy ezek a fel té te lek tel je sül nek,
úgy va ló szí nű sít he tő, il let ve vár ha tó,
hogy las san, fo ko za to san nő a ro mán
élel mi sze rek szá ma Ma gyar or szá gon.
Eb ben nem csak a nö vek vő ke res ke de -
lem, ha nem az élel mi szer gyár tás át ren -
de ző dé se is sze re pet ját szik – mond ta
Vá mos György.
A fő tit kár itt ar ra em lé kez te tett, hogy a
nagy nem zet kö zi cé gek a ré gi ó ban már
ko ráb ban is át ren dez ték ter me lé sü ket,
egy-egy tag or szág egy-egy üze mét
szin te spe ci a li zál va né hány vagy gyak -
ran egyet len ter mék elő ál lí tá sá ra. Ez a
há ló az idő elő re ha lad tá val bő vül, és ve -
le a szom szé dunk tól ér ke ző élel mi sze -
rek kö re is. A hely zet Bul gá ri á val is ha -
son ló, hi szen az or szág ha gyo má nyo -
san erős gyü mölcs- és zöld ség ter -
mesz tés ben, de itt szá mol ni kell a tá -
vol sá gi, il let ve a szál lí tá si té nye zők kel
is. Ro má nia ese té ben – em lí tet te meg
Vá mos György – még an  nyi kön  nyebb -
ség is van, hogy ke ve sebb nyel vi aka -
dál  lyal kell a vál lal ko zó ked vű ek nek
meg küz de ni ük. ■

Delayed effect
The accession of the two new EU member countries
will probably have an effect on the retail trade of food
in Hungary, but this effect is likely to be a delayed one.
Romania is unable to export meat to the EU at the
moment, though prices are low. Large quantities of
Romanian food will only appear in the Hungarian mar-
ket after a number of conditions regarding food
hygiene are met. Bulgaria is in a similar situation, but its
traditionally good quality fruit and vegetable products
have to be transported a much longer distance. ■

Gát a ser tés hús előtt
Gá tat vet a hús ke res ke de lem nek a ser -
tés pes tis. Bul gá ria és Ro má nia az zal a fel -
té tel lel csat la ko zott az Eu ró pai Uni ó hoz,
hogy te rü le té t a ser tés pes tis elő for du lá -
sá ra va ló te kin tet tel olyan élő ál lat vagy
ter mék, amely a ser tés pes tis ví ru sát hor -
doz hat ja, nem hagy hat ja el. Az az Ro má ni -
á ból sem élő ál la tot, sem hőkezeletlen
ser tés húst, ser tés ter mé ket nem le het
sem Ma gyar or szág ra, sem az Eu ró pai Unió
töb bi ál la má ba be szál lí ta ni. Ma gyar or -
szág nak az a fel ada ta, hogy en nek a be -
tar tá sát szú ró pró ba sze rű en el len őriz ze. ■

Obstacles for pork
Romania and Bulgaria have been allowed to join the EU on
condition that they prevent any livestock leaving their ter-
ritory which may be infected with the virus causing swine
fever. No livestock, or untreated meat products may be
imported to Hungary or other EU states from Romania. ■

Vá mos György
fő tit ká r, OKSZ
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a ma gya ro ké tól, igaz, az élel mi szer-biz -
ton sá gi koc ká zat is na gyobb. De ala cso -
nyab bak a bér költ sé gek is. Az élel mi -
szer-ke res ke de lem ben ér de kel tek szá -
má ra von zó a ja vu ló élet szín vo nal mi -
att vár ha tó ke res let nö ve ke dés. A ga bo -
na fé lé kért és az ola jos mag va kért pél -
dá ul 10-20 szá za lék kal ke ve seb bet kér -
nek, mint a ma gyar ter me lők, mint -
hogy ed dig nem mű kö dött ná luk az EU
ga ran tált fel vá sár lá si ára kat adó in ter -
ven ci ós rend sze re. Ezt a pi a ci előnyt vi -
szont egy elő re tom pít ja, hogy a lo gisz -

ti ka és az inf rast ruk tú ra ala csony szín -
vo na lú, ezért kö rül mé nyes és drá ga a
tö meg ter mé nyek be szer zé se. 
Fórián Zol tán, az Ag rár Eu ró pa Kft. üz -
let ág-igaz ga tó ja a kö zel múlt ban át fo gó
ta nul mányt ké szí tett a ro mán élel mi -
szer-gaz da ság ról, s be szá molt ar ról,
hogy nap ja ink ban a nagy vá ros ok ban
már meg je lent nagy ke res ke del mi lán -
cok mel lett sor ra ala kul át a vi dé ki kis -
ke res ke de lem is. A ko ráb bi, fő leg ön el lá -
tá son és há zi áru sí tá son ala pu ló el lá tás
mo der ni zá ló dik, mert az áru for gal mat
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Munkások az utolsó simításokat végzik a legújabb bukaresti Cora hipermarketen. Kolozsváron nyitja
meg a lánc a harmadik egységét

Köz vet le nül nem be fo lyá sol ja az Auchan
ter mék kí ná la tát a Fe ke te-ten ger par ti or -
szá gok kö zös sé gi be lé pé se, már csak
azért sem, mert az Auchan ter mék po li ti -
ká ja sze rint min dig ab ból „töl te ke zik”, amit
az adott or szág ban ter mel nek.

– Ma gyar or szá gon ezért az Auchan Ma -
gyar or szág Kft. 90-95 szá za lék ban to -
vább ra is ma gyar ter mé ke ket kí nál, és azt
nem be fo lyá sol ja sem Ro má nia, sem Bul -
gá ria csat la ko zá sa, és az sem, hogy eset -
le ge sen ezen or szá gok ból bi zo nyos ter -

mé ke ket ol csób ban le het ne be sze rez ni –
nyi lat koz ta a Tra de ma ga zin nak Gillemot
Ka ta lin.
Az Auchan szó vi vő je azt azon ban szin te
biz tos ra ve szi, hogy az együtt mű kö dést
ki ter jesz tik azon or szá gok kö zött, ahol
van nak Auchan áru há zak. Ez azt je len ti,
hogy adott or szág ban lé vő egy sé ge ik re
bíz zák a be szer zést, a kí ná la tot pe dig más
or szá gok áru há za i ban mu tat ják be. Így
szer vez ték ta valy az olasz he te ket is, és
így akár ma gyar he te ket is ren dez het nek
más or szá gok ban.
Az Auchannak egy üz le te van Ro má ni á -
ban, amely 2006. no vem ber 6-án nyi tott ki
Bu ka rest ben. Az üz let ről an  nyit tud ni,
hogy ki fe je zet ten disz kont jel le gű áru ház -
ként épí tet ték, von zás kör ze te je len tős,
eb ből adó dó an for gal ma nagy, és na gyon
nép sze rű. ■

Expanding co-operation
The assortment policy of Auchan will not be influenced
directly by the accession of the Black Sea countries, as
this is always dependent on local markets. Auchan
Magyarország Kft. will continue to stock products of
which 90-95 per cent are of Hungarian origin. Auchan
has one store in Romania, which opened in Bucarest, on
6. November 2006. The store is a discount-style unit,
which is very popular, with people travelling a long way to
visit it. ■

Az Auchan első romániai üzlete novemberben nyílt Bukarestben, erős diszkontprofillal, nagy
vonzáskörzettel

Ki ter jesz tett együtt mű kö dés

Mun ka ügyi von za tok
Az új tag or szág ok csat la ko zása nem
érin ti a Tesco mű kö dé sét sem, a lánc -
nak nin cse nek áru há zai sem Ro má ni á -
ban, sem Bul gá ri á ban, és nem szá mol
az zal sem, hogy – az ed di gi e ken túl – a
két or szág ból szár ma zó ter mé ke ket
sze re pel tet kí ná la tá ban.
– A csat la ko zás eset le ge sen mun ka ügyi
szem pont ból érint he ti a cé get – tud tuk
meg Hardy Mi hály tól, a Tesco pr-igaz-
gatójától –, azon ban az is csak ak kor, ha
kép zett szak em be rek ér kez nek az itt -
hon hi ány szak mák nak szá mí tó te rü le -
tek re, mint a pék vagy a hen tes.
Az igaz ga tó hang sú lyoz ta, hogy, ha
meg va ló sul na, ak kor is csak a kor mány
ál tal meg ha tá ro zott és en ge dett po zí ci -
ó kat érin te né, és csak a ha tár men ti áru -
há zak ra len ne jel lem ző. ■

Attracting labour
The operations of Tesco will not be effected by the
accession of the new EU states, as they do not have
any stores there and do not intend to list new products
from these countries. Romania and Bulgaria may how-
ever, become a source of labour force in fields where
there is a shortage of skilled labour in Hungary, like
bakers or butchers. ■
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az épí tett ke res ke del mi szer ve ze tek be
te re li az uni ós sza bá lyo zás. En nek meg -
fe le lő en most a lo gisz ti ka és az áru be -
szer zés szá mít a leg fon to sabb üz let ág -
nak. Sor ra ala kul nak a be szer ző tár sa sá -
gok, s szál lít ják az árut az üz le tek nek. 
El ső sor ban új vá sár ló kat, új pi a cot je -
lent het Ro má nia a 2003-óta je len lé vő
CBA szá má ra. Neubauer Ka ta lin, a
CBA ke res ke del mi vezérigaz ga tó ja el -
mond ta, hogy ro má ni ai cé gük a ha za i -
hoz ha son ló fran chise rend szer ben
mű kö dik. Így kö zös be szer zést vé gez -
nek. A két or szág kö zött köz le ke dő
CBA-kamionok azon ban csak Ro má nia
fe lé visz nek árut.

Du dás Já nos, az Agro Legato Kft. igaz -
ga tó ja sa ját, a tej ága zat ban te vé keny ke -
dő cé gé vel már 2001 óta van je len Ro -
má ni á ban, s a Bolgár–Magyar Ke res ke -
del mi Ka ma ra igaz ga tó sá gi tag ja ként
tel jes rá lá tá sa van a bol gár élel mi szer-
gaz da ság ra is. Vé le mé nye sze rint Ro -
má ni á ban most a ma gyar be fek te tők -
nek még le he tő sé gük len ne élel mi szer-
fel dol go zók vá sár lá sá ra, mert ké sőbb a
már je len lé vő kül föl di nagy vál la lat ok
ter me lő be ru há zá sai mi att az im port ra
szo ru ló or szág gyor san net tó ex por tőr
le het. Fórián Zol tán sze rint ez leg ko -
ráb ban 2009-re kö vet ke zik be. Más a
hely zet Bul gá ri á ban, ahol Du dás Já nos
sze rint már is ve szé lyez tet het nek az
„uni ós szám mal” ren del ke ző tej- és
zöld ség-gyü mölcs fel dol go zók, ame -
lyek eu ró pai szín vo na lú és ol csó ter mé -
ke ik kel ha mar meg je len nek az unió és
ha zánk pi a ca in. ■

Czauner Pé ter – Nagy Ot tó

kiemelt téma
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A ro mán élel mi szer pi a cért nagy ver seny
fo lyik. A kis ke res ke de lem ge rin cét a ha -
gyo má nyos kis bol tok je len tik, de a „mo -
dern” el adó te rek ter jesz ke dé se meg ál lít -
ha tat lan. A kis ke res ke del mi for ga lom is
nö vek szik, idén már el éri a húsz mil li árd
eurót. En nek kö zel fe lét élel mi szer re köl -
töt ték. 

A ke res ke del mi már kák ez zel pár hu za mo -
san ter jed nek, je len le gi ará nyuk meg kö ze -
lí ti a tíz szá za lé kot. Eu ró pa ve ze tő kis ke -
res ke del mi lán cai kö zül a Delhaize- és a
Schwarz-csoport, va la mint az Auchan is
je len van. A bel ga Delhaize-csoport ro má -
ni ai lap ér te sü lé sek sze rint Cora-Fahne né -
ven nyit ja meg har ma dik ro má ni ai áru há -
zát Ko lozs vá ron, mi u tán két Cora Bu ka -
rest ben ta lál ha tó. A pi a ci szak ér tők sze rint
a né met Schwarz-csoport is foly tat ja a
ter jesz ke dést a ro mán pi a con. Te mes vá -
ron már meg nyi tot ták ti zen har ma dik
Kaufland áru há zu kat. A fran cia Auchan
még ta valy no vem ber Bu ka rest ben nyi tot -
ta meg el ső áru há zát, ame lyet a fő vá ros -
ban kö vet a má so dik. ■

Everybody is opening
Competition for the Romanian food market is tough. Most
of  retail trade still takes place in traditional, small stores,
but modern stores are spreading quickly. The volume of
retail trade is expected to reach EUR 20 billion this year,
half of which amount is spent on food. Private labels are
also expanding with their market share approaching ten
per cent. Of the leading European retail chains, Auchan,
the Schwarz group, Cora and Delhaize are present at the
moment.  ■

Min den ki nyit

Élénkül a kereslet a román élelmiszergyártók
iránt – a magyar cégek előtt is jók a 
perspektívák

Opportunities in the Balkans
Assisting Bulgaria and Romania in catching up with older EU states might be a promising opportunity for Hungarian enterprises in the
food and retail business. At the moment, the 30 million new EU citizens spend 40-50 per cent less money on food than the consumers
in more developed markets and 15-30 per cent less than Hungarian consumers. Contrary to expectations, there is no sign of the dump-
ing of cheap food from Romania and Bulgaria on the Hungarian market yet.  Experts told us, that most Hungarian businesses focus on
Romania at the moment. Agricultural prices are 10-15 per cent lower than in Hungary, though safety hazard is considered to be high-
er. Retail enterprises see expanding demand as a result of the growing standard of living. Lower agricultural prices are somewhat off-
set by the less developed logistic system and infrastructure., which make bulk purchases more difficult. According to a study by Zoltán
Fórián from Agrár Európa Kft., retail trade in smaller communities is changing as well, since the food trade is channelled into organised
and regulated structures as a result of  the introduction of EU standards. According to Katalin Neubauer, sales manager of CBA,
Romania where they have been present since 2003, means new  customers for them primarily. György Vámos, the general secretary of
the National Retail Association says that one month is not enough time to come to meaningful conclusions, but the absence of scan-
dals is a good sign. In the opinion of  János Dudás, director of Agro Legato Kft., Hungarian investors should buy food processing busi-
nesses in Romania now, whereas later the country might well become a net exporter of food as a result of investment by big multina-
tional chains.  Bulgaria is different, since their cheap but good quality dairy, fruit and vegetable products are expected to  appear in our
markets soon. ■

A ko rán ébredők 
már ott van nak
A szom szé dos Ro má nia nem csak fel -
ve vő pi ac ként és ol csó be szer zé si for -
rás ként le het ér de kes. Szá mos ma gyar
ag rár- és élel mi szer-ipa ri vál lal ko zás
már most je len van Ro má ni á ban – fő leg
a Partiumban és Er dély ben. A Sza bolcs
Ga bo na cég cso port ból ala kult ABO-
csoport pél dá ul még 1999-ben kezd te
meg te vé keny sé gét egy szat már né -
me ti szék he lyű, ga bo na ke res ke de lem -
mel, ta kar mány gyár tás sal és ser tés te -
nyész tés sel fog lal ko zó vál la lat meg vá -
sár lá sá val. Az óta egy-egy ko lozs vá ri és
zi la hi ma lom ipa ri egy ség gel, va la mint
egy Bras só kö ze lé ben mű kö dő ba rom fi-
és to jás ter me lő, ta kar mány gyár tó cég -
gel gaz da god tak. A cég ve ze tői sze rint
az ol csó és fel ké szült mun ka erő ben
bő vel ke dő, biz tos ro mán pi a con hos  szú
tá von ren dez ked tek be. Má ra az ABO-
csoport a leg je len tő sebb ro má ni ai liszt -
for gal ma zók egyi ke lett. 
Ro má ni á ban egy elő re az élel mi szer-fel -
dol go zás alap anyá nak elő te rem té se je -
lent gon dot. A ma gyar ha tár kö ze lé ben
mű kö dő ré gi ro má ni ai élel mi szer-fel dol -
go zók is jó ide ig je lent het nek jó el adá si
le he tő sé get a kö ze li ma gyar ál lat tar -
tók nak, aki ket ed dig vé dő vám ok kal tar -
tot tak tá vol a ro má ni ai pi ac tól. ■

Early birds are there
Romania  might not only be a market and a supplier of
cheap products for Hungary. A number of Hungarian
enterprises are already present in Romania. For exam-
ple, ABO group have started their activities in Romania
in 1999, by purchasing a grain trading and feed manu-
facturing business. Since then, they have become one
of the leading distributors of flour in the country and
have acquired several production plants. They have
long-term plans in Romania where well qualified labour
is cheap and abundant. ■
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A2006. jú ni us 1-jén ha tály ba lé -
pett ke res ke del mi tör vény ér tel -
mé ben a je len tős pi a ci erő vel

ren del ke ző ke res ke dők fe lett a vis  sza -
élé sek kel kap cso la tos fel ügye le tet a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a ver seny tör -
vény ben fog lalt el já rá si sza bá lyok al kal -
ma zá sá val vég zi oly mó don, hogy el já -
rá sa i ban az erő fö lén  nyel va ló vis  sza élés
ti lal má nak sza bá lya meg sér té se ese tén
irány adó ren del ke zé se ket al kal maz za.
A ha tály ba lé pés óta egy el já rás in dult
sa ját ész le lés alap ján, a be je len té sek
szá ma pe dig rend kí vül cse kély. Az
utób bi mö gött rej lő okok ki vizs gá lá sa
cél já ból a GVH egy ve vői erő té má jú
ku ta tást vé gez tet el a kö zel jö vő ben,
amely re pá lyá za tot is ki írt, il let ve a
győz tes részt ve vő vel már meg is kez -
dőd tek az egyez te té sek.

Ed dig egy el já rás in dult 
a tör vény alap ján
A ke res ke del mi tör vény alap ján in dult
egyet len el já rás gyö ke re az volt, hogy a
GVH ész lel te: a Tesco-Global Áru há zak
ZRt. 2005 ta va szá tól je len tős mér ték -
ben meg vál toz tat ta az ad dig al kal ma -
zott polcszervizrendszerét. A be szál lí -
tók ál tal ed dig igény be vett 40-50 cég 6
merchandiser tár sa ság ra va ló csök ken -
té se, és a csak ezen vál lal ko zá so kon ke -
resz tü li polc fel töl té si szol gál ta tás
igény be vé te li le he tő sé ge szá mos, a be -
szál lí tó kat hát rá nyo san érin tő gya kor -
la tot je lent, amely nek in do kolt sá ga ag -
gá lyo kat vet fel. A GVH ren del ke zé sé re
ál ló in for má ci ók sze rint a ko ráb ban be -
ve ze tett polcszervizrendszert a ke res -
ke del mi tör vény ha tály ba lé pés ét (2006.
jú ni us 1.) kö ve tő en is vál to zat la nul al -
kal maz za a Tesco. A Tesco ezen ma ga -
tar tá sa a GVH sze rint va ló szí nű sít he tő -
en meg sér tet te a ke res ke del mi tör -
vényt, amely sze rint ti los a be szál lí tó val
szem ben a je len tős pi a ci erő vel va ló

A z új ke res ke del mi tör vény
meg osz tot ta a szak mai kö rö -
ket. A vár ha tó ha tá sá val kap -

cso lat ban vol tak op ti mis ta és pes  szi -
mis ta vé le mé nyek is,  de az élet be lé -

pés ét kö ve tő gya kor la tot il le tő en ko -
moly vá ra ko zás ala kult ki. Mi lye nek
te hát a ke res ke del mi tör vén  nyel
kap cso la tos el ső gya kor la ti ta pasz -
ta la tok? ■

Dr. Nagy Már ta
el nök he lyet tes
Gaz da sá gi 
Ver seny hi va tal

Aki válaszol:Aki kérdez:

Dr. Boródi At ti la
ügy ve ze tő el nök, 
Élel mi szer-fel dol go zók Or szá gos Szö vet sé ge
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vis  sza élés, így kü lö -
nö sen ti los har ma dik
sze mély vagy a ke res -
ke dő sa ját kü lön szol -
gál ta tó ja igény be vé -
tel ének in do ko lat lan
rá kény sze rí té se a be -
szál lí tók ra. Ez az el já -
rás je len leg van fo lya -
mat ban.

Zöld út az eti kai 
kó dex nek
A ke res ke del mi tör -
vény sze rin ti je len tős
pi a ci erő vel ren del ke -
ző vál lal ko zá so kat a tör vény kö te le zi
ar ra, hogy a be szál lí tók kal va ló kap cso -
la ta ik ban a tisz tes sé ges ke res ke del mi
gya kor la to kat al kal maz zák, al kos sák
meg az eze ket tar tal ma zó eti kai kó de -
xet, va la mint ala kít sák ki az al kal ma -
zan dó el já rás ren det. A GVH-hoz a tör -
vény ha tály ba lé pés ét kö ve tő hat hó na -
pon be lül, az az 2006. de cem ber 1-jé ig
kel lett a fen ti vál lal ko zá sok nak jó vá ha -
gyás ra be nyúj ta ni a tör vé nyi kö te le zett -
ség tel je sí té sé nek meg fe le lő eti kai kó -
de xü ket.
Az Or szá gos Ke res ke del mi Szö vet ség a
kó de xet alá író, tör vé nyi kö te le zett sé -
gük nek ele get te vő, je len tős pi a ci erő vel
ren del ke ző vál la la tok kép vi se lő je ként
2006. no vem ber 9-én nyúj tot ta be ké -
rel mét a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal hoz
az OKSZ ál tal 2006. jú li us 4-én ki adott
Ke res ke del mi Eti kai Kó dex jó vá ha gyá -
sára.
A kó de xet – más vál la la tok mel lett – a
je len tős pi a ci erő vel ren del ke ző ke res -
ke del mi vál la la tok kö zül az Auchan
Ma gyar or szág Kft., a Cora Ma gyar Hi -
per mar ket Kft, a Csemege-Match Ke -
res ke del mi Zrt., a Metro Hol ding
Hun ga ry Ke res ke del mi Kft., a Plus
Élel mi szer Disz kont Kft., a Penny
Market Kft., a Pro fi Ma gyar or szág Ke -
res ke del mi Zrt., a Re ál Hun gá ria Élel -
mi szer Zrt., a Spar Ma gyar or szág Ke -
res ke del mi Kft., va la mint a Tesco-
Global Ma gyar or szág Rt. fo gad ták el
és ír ták alá. 

Ta pasz ta lat gyűj tést kér a GVH
A GVH 2007. de cem ber 31-ig ter je dő
idő szak ra jó vá hagy ta a Ke res ke del mi
Eti kai Kó de xet, de fenn tar tot ta a le he -
tő sé get a to váb bi be avat ko zás ra, te kin -
tet tel ar ra, hogy az ér de mi ér té ke lés
csak a gya kor la ti ta pasz ta la tok bir to -
kában le het sé ges mind az eti kai sza bá -

lyok tar tal má -
nak, rész le te zett -
sé gé nek, mind
az eti kai tes tü let
tag jai de le gá lá si
rend jé nek és az
el já rás rend al -
kal mas sá gá nak
kér dés kö ré ben.
Mind ezek mi att
a vál la la tok 2007.
szep tem ber vé -
gé ig szer zett kez -
de ti ta pasz ta la -
ta i ról és al kal ma zá si gya kor la tá ról,
ered mé nye i ről, az eset le ges prob lé -
mák ról be kell be szá mol ni a GVH-
nak. A GVH egyút tal fel kér te a ke res -
ke del mi eti kai bi zott sá got is, hogy az
ad dig ös  sze gyű lő ész re vé te le ket, ta -
pasz ta la ta it és ja vas la ta it 2007. no -
vem ber vé gé ig jut tas sa el a GVH-hoz,
hogy mind ezek is me re té ben a kó dex
szük sé ges kor rek ci ó ját kez de mé nyez ni
le hes sen.

A GVH fel kér te a be szál lí tó kat, va la -
mint azok kép vi se lő it és ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ze te it is, hogy a Ke res ke del mi
Eti kai Kó dex nek a je len tős pi a ci, ve vői
erő vel ren del ke ző ke res ke del mi vál la la -
tok be szál lí tók kal szem be ni ma ga tar tá -
si sza bá lyai al kal ma zá sá val és al kal -
maz ha tó sá gá val kap cso la tos ta pasz ta -
la ta i kat, ész re vé te le i ket, vé le mé nyü ket
és ja vas la ta i kat jut tas sák el a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal hoz is. ■
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Pár be széd ro va tunk fő
cél ja, hogy ak tu á lis kér -
dé sek ről kér dez zék a
szak ma ne ves kép vi se -
lői egy mást. A kö vet ke -
ző szám ban Dr. Nagy
Márta, a Gazdasági Ver -
seny hivatal elnök he -
lyet tese te szi fel kér dé -
sét.

Question:
Professionals held conflicting views
regarding the new law about trade.
There were both optimistic and pes-
simistic opinions regarding the fore-
seeable effects and also a lot of
expectations in connection with prac-
tices to be followed after it becomes
effective. What practical experience
have you had regarding the new law
about trade so far?

Answer:
According the Law about Commerce in effect since 1. June 2006, complaints about the
abuse of market power by major market players are investigated by the Fair Trade Office
(GVH). Only one investigation has been initiated by the GVH since the law came into
effect, and  the number of reported complaints has also remained very low. GVH ordered
a survey to be prepared to help identify the reasons why the number of complaints
remains so low. The only investigation initiated by GVH so far concerned Tesco-Global
Áruházak ZRt., when it was detected that its system of merchandising had been altered
significantly. The 40-50 merchandising businesses used previously had been replaced by
only 6, which brought about a number of unfavourable changes for suppliers. GVH  sus-
pected that a breach of the Law about Commerce has occurred where Tesco abused its
excessive power by forcing its suppliers to accept merchandisers of its own choice.
According the Law about Commerce, business enterprises with significant market influ-
ence are obliged use fair trade practices in connection with their suppliers and to work out
a relevant Code of Conduct.  The National Retail Association submitted its Code of
Conduct for approval on 9. November 2006. The Code was signed by Auchan
Magyarország Kft., Cora Magyar Hipermarket Kft,  Csemege-Match Kereskedelmi Zrt.,
Metro Holding Hungary Kereskedelmi Kft.,  Plus Élelmiszer Diszkont Kft.,  Penny Market
Kft., Profi Magyarország Kereskedelmi Zrt., Reál Hungária Élelmiszer Zrt., SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft., and  Tesco Global Magyarország Rt. among others. GVH
has granted approval for the Code till 31. December 2007, but it reserved the right for
intervention in the future, since experience will be needed to determine how well the
Code is applied in practice. GVH has also requested suppliers and their organisations to
report their comments regarding the application of the provisions of the Code. 
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A hús ké szít mé nye ken be lül a
son ka a le he tő sé gek ka te gó -
ri á ja. Több szem pont ból is. Az
ér té ke sí té si ada tok év ről év re
emel ked nek, te hát a fo gyasz -
tók ked ve lik és ke re sik. Si ke -
res ter mék fej lesz té si irá nyok -
ra és tech no ló gi ák ra lel tek a
gyár tók. Rá adá sul ott a sze -
zon: bár sok min den ben vál -
toz tak a táp lál ko zá si szo ká -
sok, de a hús vét son ka nél kül
még min dig el kép zel he tet len
a ház tar tá sok ban.

I gaz, a sze zon az el múlt évek ben in -
kább az ol csó im port – el ső sor ban
Szlo vá ki á ból ér ke ző – kö tö zött son -

kák vil lám lá to ga tá sát je len tet te a ma -
gyar ke res ke de lem ben, de a hazai gyár -
tók most, az élel mi szer bot rá nyok után,
jobb nak íté lik meg le he tő sé ge i ket, bíz -
va a fo gyasz tók óva to sab bá vá lá sá ban a
márkátlan, „áron alu li” ter mé kek kel
szem ben. Per sze, ezt nem kel le ne öl be
tett kéz zel vár ni, mond ja Szán tó Zol -
tán, a PICK Sze ged ZRt. ter mék me ne -
dzse re:
– Fon tos len ne tu da to sí ta ni a vá sár lók -
ban, hogy ma gyar ter mék fo gyasz tá sá -
val a ha zai ter me lő ket és a fel dol go zó -
ipart tá mo gat ják. Emellet a hús ipar nak
ága za ti ös  sze fo gás sal kel le ne el nyer ni a
vá sá ro lók lo ja li tá sát a ma gyar ter mé -
kek iránt.
An nál is in kább, mert, mint Bódi
Krisz ti na, a Kometa 99 ZRt. mar ke ting -
ve ze tő je fo gal maz, a ma gas mi nő ség
so sem megy ki iga zán a di vat ból.
– Csu pán egy-egy meg tor pa nás kö vet -
ke zik be a kül ső ha tá sok ered mé nye -
ként – fű zi hoz zá. – A ma gyar fo gyasz -
tók ról ál ta lá nos ság ban el mond ha tó,
hogy igé nye sek, csak ez saj nos, né ha
kor lá tok kö zé van szo rít va.
Eb ből fa kad a son ka pi ac két ar cú sá ga:
míg hús vét kor a ke res ke del mi lán cok
szó ró lap ja i nak cím ol da lán ál ta lá ban
to vább ra is a kö tö zött son ka a „becsali”
ter mék, sze zo non kí vül a pré mi um

polctükör

2 0 0 7 .  m á rc i u s

18

Anö vek vő pi a con a há rom hús -
vé ti sze zo ná lis ter mék cso port
együt tes ré sze se dé se mind

men  nyi ség ben, mind ér ték ben kis
mér ték ben, fél szá za lék pont alatt
emel ke dett 2005. november–2006.
ok tó ber ben, az elő ző ha son ló idő -
szak hoz ké pest. 

Ki mon dot tan a főtt son ka pi ac mé re -
te meg ha lad ja az évi 20 mil li árd fo -
rin tot.
Az át lag árak vál to za to san ala kul tak.
Kü lö nö sen az ön ki szol gá lás ban ér té -
ke sí tett főtt son kák drá gul tak: ta valy

szep tem ber–ok tó ber ben egy ki ló fo -
gyasz tói át lag ára 1899 fo rint volt, ami
12 szá za lék kal ha lad ja meg az elő ző
évi ki len ce dik–ti ze dik hó na pot. 
Ol csóbb lett vi szont – szin tén ön ki -
szol gá lás ban – a füs tölt hús: egy ki ló a
múlt év ki len ce dik–ti ze dik hó nap já -
ban át la go san 1924 fo rint ba ke rült,

szem ben az elő ző ha son ló pe ri ó dus
2025 fo rint já val. Még egy év vel ko ráb -
ban 2 095 fo rin tos át lag árat re giszt rál -
tunk. 
A főtt füs tölt hús ki lón kénti ára emel -
ke dett. A ta va lyi szep tem ber–ok tó -
ber ben re giszt rált 1313 fo rint hoz ké -
pest a ta valy előt ti ha son ló idő szak ban
1271 fo rint volt az át lag ár. 
Ki mér ve drá gult mind a son ka, mind
a füs tölt hús, mind a főtt füs tölt hús.
A hús ké szít mé nyek kis ke res ke del mi
el adá sa i ból ér ték ben a főtt son ka ke -
re kít ve 12, míg a füs tölt hús és a főtt
füs tölt hús 3-3 szá za lék kal ré sze sült a
2005. november–2006. ok tó ber kö -
zöt ti idő sza kot te kint ve. Men  nyi ség -
ben, szin tén ke re kít ve 9 szá za lék jut a
főtt son ká ra és ugyan csak 3-3 szá za -
lék a má sik két szeg mens re. ■

TRENDEK SONKA

Improving position for ham
in an expanding market
According to Nielsen, some growth was detectable in
the retail trade of cooked/smoked meat. The combined
market share of the three seasonal Easter product cat-
egories increased by half a per cent between
November 2005 and October 2006 compared to the
year before. The market of cooked ham exceeded HUF
20 billion. Average prices were diverse. Last year in
September-October the average price was HUF 1 899
per kilo, which is 12 per cent more than a a year before.
Smoked ham became cheaper with price going down
from HUF 2 025 to 1 924. The average price of cooked
and smoked ham grew from HUF 1 271  to HUF 1 313. In
terms of value, cooked ham took a 12 per cent share
from the overall retail sales of meat products, while
smoked meat and cooked and smoked meat held 3-3
per cent respectively. ■

Bő vü lő pi a con ja vult 
a son ka po zí ci ó ja

Né mi nö ve ke dés ta pasz tal ha tó a főtt son -
kák/füs tölt hú sok/főtt füs tölt hú sok szeg -
men sé nek kis ke res ke del mi for gal má ban.
Ös  szes sé gé ben a hús ké szít mé nyek pi a ca
ér ték ben 10, men  nyi ség ben 6 szá za lék kal
bő vült egyik év ről a má sik ra. Töb bek kö zött
ezt ál la pít ja meg a Nielsen. 

Turcsán Tün de
ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő, Nielsen

▲ ▲ ▲

Üzlettípusok fontossága a mennyiségi eladások alapján, százalékban
2004. XI.-XII.–2005. IX.-X. 2005. XI.-XII.–2006. IX.-X.

Főtt Füstölt Főtt füstölt Főtt Füstölt Főtt füstölt 
sonkák húsok húsok sonkák húsok húsok

Élelmiszer 2500 m2 felett 31    50    44    32    50    38    
Élelmiszer 401–2500 m2 32    19    33    33    17    33    
Élelmiszer 201–400 m2 14    13    7    13    12    10    
Élelmiszer 51–200 m2 18    15    12    17    17    15    
Élelmiszer 50 m2 alatt 6    4    3    5    5    3    

Forrás: Nielsen

Son ka: a lSon ka: a l
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már kák év ről év re jobb ered mé nye ket
ér nek el.
– Ér de kes mó don a 2006. év ben nem a
hús vé ti sze zon ban, ha nem má jus ban és
szep tem ber ben vol tak az ér té ke sí té si
csú csa ink – tá maszt ja ezt alá sa ját ada -
tok kal dr. Pén zes Éva, a Kaiser Food
Kft. mar ke ting igaz ga tó ja. – Ez ért he tő
is, hi szen in no va tív pulykamell-
sonkáink nem ti pi ku san hús vé ti sze -
zon ter mé kek.

Pác lé és po la ri zá ció
Ma ga a tech no ló gia is tar to gat le he tő -
sé ge ket a son ka előtt. A son ka gyár tás
leg újabb trend je a pác lé be vi tel, amely -
nek kö vet kez té ben kel le mes ízű, por ha -
nyó sabb ál lo má nyú, ma ga sabb pác lé -
tartalmú fű sze res son ka fé lé ket le het
elő ál lí ta ni, ked ve zőbb költ sé gek mel -
lett. Ezek már az Eu ró pai Uni ó ban is el -
ter jed tek. 
Ter mé sze te sen csak a sza bá lyo zás szi -
go rú és meg ha tá ro zott elő írá sai sze rint
ne vez he tő a ter mék son ká nak, sőt, a
pác be vi telt is kö te le ző fel tün tet ni a
kész ter mé ken. 
– Az egész sé ges táp lál ko zás szem pont -
já ból is elő nyö sebb a pác be vi tel lel ké -
szült son kák fo gyasz tá sa, mint a maga-
sabb zsír tar ta lom mal ren del ke ző más
ter mék cso por tok ba tar to zó ké szít mé -
nye ké – fű zi hoz zá dr. Pén zes Éva.

De a son ka fé lék kö zött po la ri zá ló dást is
be in dí tott a pác lé. Míg a pré mi um már -
kák, son ka kü lön le ges sé gek las san erő -
söd nek, a ter mé kek pác lé ben gaz da -
gabb ré sze – a ked ve zőbb elő ál lí tá si
költ sé ge ket ki hasz nál va – a kö zép pré -
mi um ha tár ról le fe lé ke re si a he lyét, a
fel vá got tak, vörösáruk ár szint jé hez kö -
ze led ve. Ez az ár po zi ci o ná lá si stra té gia
ar ra ala poz – si ker rel –, hogy ha a vá -
sár ló nak már csak ki csit kell töb bet fi -
zet nie, in kább a ma ga sabb presz tí zsű
ké szít mény tí pust vá laszt ja.
– A hely zet va ló ban ez, az ol csó, „son -
ka sze rű” ké szít mé nyek árai meg kö ze lí -
tik a fel vá got ta két, így a fo gyasz tók a
ré gi idők ka te go ri zá lá sa alap ján haj la -
mo sak eze ket vá lasz ta ni – ért egyet Ko -
vács Va lé ria, a Szole-Meat Hús ipa ri Kft.
mar ke ting me ne dzse re. – Ho lott egy
fel ső ka te gó ri ás pá ri zsi eset le ge sen jó -
val ma ga sabb él ve ze ti ér té ket nyújt.

Nor bi vagy nosz tal gia
De néz zük to vább a le he tő sé ge ket! Két
si ke res ter mék fej lesz té si irányt is fel fe -
de zett ma gá nak az ipar. Az egyik a zsír -
tar ta lom csök ken té sé vel, a szé pen el -
dol go zott met szés lap pal az egész sé ges
táp lál ko zás zász ló ja mö gött so ra ko zik
fel. A má sik út a kü lön le ges ízélmény
biz to sí tá sa, amely gyak ran kom bi ná ló -
dik a nosz tal gi á val, a „ré gi idők íze i vel".

Ez a – mond hat ni – mo dern táp lál ko -
zás sal szem ben ki ala kult el len trend
egyéb ként nem csak a son ka ka te gó ri á -
ra jel lem ző. A PICK Nosz tal gia pá ri zsi -
tól a Kométa nem rég be ve ze tett Kam ra
Ja va ken he tő fi nom zsír já ig pél dák so -
rát le het ne hoz ni – hogy csak a hús ké -
szít mé nye ken be lül ma rad junk.
A két fej lesz té si irány ban az a kö zös,
hogy mind ket tő a pré mi um ka te gó ri át
erő sí ti, már ká zás szem pont já ból pe dig
almárkák ki ala kí tá sá ra ad le he tő sé get.
– Egy jól be ve ze tett, is mert, meg bíz ha -
tó er nyő már ka biz ton sá got nyújt a fo -
gyasz tók nak, hi szen ta pasz tal hat ják,
hogy az adott már ka ter mé ke i nek mi -
nő sé ge ál lan dó, bi zal mat su gá roz. Ez
így van a son ka fé lék ese té ben is, ame -
lyen be lül vi szont épp az em lí tett po la -
ri zá ció mi att szük sé ges a meg kü lön -
böz te tés, az el té rő már ka üze net –
mond ja Ko vács Va lé ria. – Lé tez nek
„csa lád ba rát”, pénz tár ca kí mé lő vál to -
za tok, ame lye ket töb ben meg en ged het -
nek ma guk nak, míg a pré mi um vagy
wellness va ri án sok a ma ga sabb ke re se -
tű ek hez szól nak.

A már ka név ma rad
A hús ipar kon cent rá ló dá sa is fel gyor -
sít ja az er nyő már kák ki ala ku lá sát. A
kö zel múlt ban zá rult le pél dá ul a pi ac
két nagy sze rep lő jé nek ös  sze ol va dá sa,
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amely a ter mék szer ke zet ös  sze han go lá -
sát is ma ga után von ja. Ez zel kap cso lat -
ban Szán tó Zol tán el mond ja:
– A ta valy de cem be ri fú zi ó val a Dél hús
ZRt. be ol vadt a PICK Sze ged ZRt.-be.
Azon ban fon tos tud ni, hogy a már
meg is mert és ked velt Dél hús már ka ter -
mé kek a jö vő ben is meg ma rad nak, a
már meg szo kott mi nő ség ben, ha zai te -
nyész té sű alap anyag ok ból, a leg kor sze -
rűbb pá co lá si tech no ló gi á val gyárt va.
Pá co lá si és cso ma go lá si ka pa ci tá sunk
le he tő vé te szi, hogy 1000 ton ná nál is
több ter mé ket ál lít sunk elő.
A hús vé ti ter mé ke it a cég idén is 0,6-1,3
ki lo gramm kö zöt ti ön ki szol gá ló fo -
gyasz tói ki sze re lé sek ben kí nál ja. Az
egy sé ges, esz té ti kus meg je le nést és a
kön  nyebb be azo no sít ha tó sá got a da ra -
bolt ter mé ke ik ese té ben fe lül nyo mott

zsu gor ta sa kok szol gál ják. Lé dig ki sze -
re lé si for má ban már csak né hány olyan
ha gyo má nyos ter mé ket ér té ke sí te nek,
mint a füs tölt hát só csü lök vagy a pa -
raszt son ka.
A ter mék pa let tá ról Szán tó Zol tán ki -
emel né hány ér de kes sé get:
– Egye di sé gük nek és ki vá ló mi nő sé -
gük nek kö szön he tő en év ről év re nö -
vek szik a ke res let a Dél hús Füs tölt Ba -
jai, a Dél hús Frikandó son ka iránt. Mi -
vel mi is ta pasz tal juk a tra di ci o ná lis
ter mé kek irán ti ke res let nö ve ke dést, a
szor ti ment ben meg ta lál ha tó lesz a ha -
gyo má nyos füs tölt hát só csül kön kí vül
a pa raszt son ka is. A sze zo ná lis ter mé -
ke ken kí vül az el múlt évek ben spe ci á -
li sabb fo gyasz tói igé nye ket ki elé gí tő
kü lön le ges sé gek kel, „mo dern” ké szít -
mé nyek kel is ké szül tünk a sze zon ra,
így pél dá ul a pré mi um mi nő sé gű Gá la
son ka ter mék csa lád dal. A há rom ta gú
szor ti ment (Gá la son ka, Gá la sült son -
ka, Gá la cse me ge son ka) 2006-ban bő -
vült a Gá la sült ka raj jal.
A hús vé ti ter mé kek mar ke ting tá mo ga -
tá sa hálózatspecifikusan tör té nik,
amely fő ként a ki he lye zé sek re és az ak -
ci ós új sá gok ban tör té nő meg je le nés re
fokuszál. A cég a hús vé ti ter mé kek re a
ko ráb bi évek hez ha son ló an „Dél hús
nyu szis” ön ta pa dós cím ké vel hív ja fel a
fi gyel met.

Csa lá dok son ka ta gok kal
A son ka fé lék vál to za tos sá gá ra jó pél da
a Kométa-paletta, ame lyen egy aránt

ta lá lunk főtt (pél dá ul Ró mai prím son -
ka), füs tölt (So mo gyi füs tölt tar ja),
füs tölt-főtt (So mo gyi füs tölt-főtt tar -
ja), sült (Ke men cés sült son ka) vagy
ér lelt (Prím vi lág Ne mes Speck) son -
ká kat.
A sok fé le el ne ve zés jól pél dáz za a cég
már ka po li ti ká ját: a Kométa mint erős
„es er nyő már ka” meg je le nik min den
ter mé ken, ezen be lül pe dig szin te
min den – el ső sor ban ár ka te gó ri ák
sze rint ki ala kí tott – ter mék csa lád nak
meg van a ma ga „son ka tag ja”, né ha
több is.
– A Kométa a mi nő sé gi ter mé kek el kö -
te le zett hí ve, így min den eset ben a leg -
ma ga sabb mi nő sé gű ter mé ke ket igyek -
szünk biz to sí ta ni a fo gyasz tók nak, an -
nak el le né re, hogy ez bi zony né ha na -
gyon ne héz – fog lal ja ös  sze pi a ci stra té -
gi á ju kat Bódi Krisz ti na. – Sze ren csé re a
pi ac is egy re in kább igény li a jó mi nő -
sé gű ter mé ke ket, hi szen a fo gyasz tók is
egy re tá jé ko zot tab bak.
A hús vét ter mé sze te sen, mint min den
hús ké szít mén  nyel fog lal ko zó cég nél,
így a Kométánál is ki emelt idő szak,
ami kor is igye kez nek meg fe le lő men  -
nyi sé gű és ki vá ló mi nő sé gű ter mé kek -
kel el lát ni ke res ke del mi part ne re i ket.

Idén is az ár nyer 
a promócióval szem ben
A Kaiser Food Kft. szá má ra a son ka
nem ki emelt ter mék ka te gó ria. Ko ráb -
ban több fé le bél be töl tött son ká ja volt,
ma már in kább egy fé lé re kon cent rál, ez

Míg a húsvét közeledtének biztos jele továbbra is a szórólapok címoldalán feltűnő kötözött sonkák lesznek, akciós áron, addig szezonon kívül a fogyasztók egyre
jobban bíznak a márkás sonkákban. Ezt jelzi az önkiszolgáló kiszerelés áremelkedése is: a megbízhatóság értéktöbblet
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pe dig a Kaiser Arany puly -
kamellsonka bél be töl tött és
sze le telt, vá kuum cso ma golt
for má ban. 
– A ter mék fej lesz té sünk nek
kö szön he tő en új for má ban
és íze sí tés ben meg je lent son -
ka ké szít mé nye ink igen szép
ered mé nye ket ér tek el – új -
sá gol ja dr. Pén zes Éva. – A
Kaiser De li ka tesz Dekor
pulykamellsonkáink őz ge -
rinc for má jú, bor sos, zöld fű -
sze res ré teg gel el lá tott, vá -
kuum cso ma golt ter mé kek.
Sze le tel ve, pap ri kás, bor sos
és na túr vál to zat ban sa ját
már kás ter mék ként is for gal -
maz zuk őket. 
A Szole-Meat is ké szül a hús -
vét ra. Mert azért ilyen kor is
van új a nap alatt, jel zi Ko -
vács Va lé ria:
– A ko ráb bi évek ben je len -
tek meg olyan új don sá gok,
ame lyek fel kel tet ték a fo -
gyasz tók ér dek lő dé sét. Itt el -
ső sor ban azok ra a ter mé kek -
re gon do lok, ame lyek cso -
ma go lás ban, ki sze re lés ben,
hoz zá adott ér ték ben töb bet
nyúj ta nak a fo gyasz tók szá -
má ra. A Szole-Meat Kft. pél -
dá ul na gyobb ki sze re lé sű

sze le telt ter mé ke ket is kí nált
a ven dég vá rás, az ün nep elő -
ké szü le te i nek meg kön  nyí té -
sé re.
Azon ban a pi ac leg több sze -
rep lő jé hez ha son ló an pro -
móciót nem ter vez idén sem
a cég er re az idő szak ra –
nem ér de mes, an  nyi ra az ár -
ról szól még. Ugyan ak kor
sze zo non kí vül ko moly le he -
tő sé get lát a tra de mar ke -
ting ben:
– Ma már köz tu dott, hogy
a fo gyasz tó kat érő ren ge teg
im pul zus kö zül a vá sár lás
he lyén meg je le nők ha tá sa a
leg erő tel je sebb. Kü lö nö sen
igaz ez a hús ké szít mé nyek -
re, ame lyek nél a már ka hű -
ség köz tu dot tan ala csony.
E té ren a va ló di át tö rést
azon ban az hoz ná meg, ha
a ke res ke de lem és a be szál -
lí tók kö zött szo ro sabb
együtt mű kö dés ala kul na
ki, és mind két fél szá má ra
meg fi zet he tő és ki fi ze tő dő
kö zös meg ol dá sok hó dí ta -
ná nak te ret. El vég re a cél
kö zös: az ér té ke sít he tő vo -
lu me nek nö ve lé se, ma xi -
ma li zá lá sa. ■

Szalai Lász ló

Ham: full of opportunities
Among meat products, ham is the category probably offering the most opportunities. Sales are
rising every year, and manufacturers have come up with successful innovations. And there is
always Easter. Though Easter had meant the invasion of cheap imports, mainly from Slovakia in
previous years, the positions of Hungarian manufacturers seem to have improved with the recent
food scandals. 
– It would be important to let customers know that they are supporting Hungarian farmers and
manufacturers by buying Hungarian products and the industry should work together to win the
loyalty of customers – says Zoltán Szántó, brand manager of PICK Szeged ZRt. According to
Krisztina Bódi, marketing manager of  a Kometa 99 ZRt., quality will always matter which is reflect-
ed in the fact that premium brands are improving their sales each year. There are a lot of oppor-
tunities in technology. The latest trend is making spicier, tastier, softer hams using pickling. Strict
regulations apply to pickling in the EU and the materials used must be visible on the labels. The
use of pickling has started a polarisation process in the Hungarian ham market, with premium
brands becoming stronger and products with a higher pickle content becoming cheaper, encour-
aging customers to choose these instead of lower prestige meat products.  Two successful direc-
tions for product development have appeared. One is to reduce fat content and promote a health-
ier diet, the other is to provide a special flavour, often combined with a nostalgic feeling. This
counter-trend to modern diet is not only present in the ham market, with Kamra Java lard from
Kométa being an example. Both trends allow sub-brands to be developed in the premium seg-
ment. Concentration in the meat products market acts to speed up the development of umbrella
brands. A fusion of two major companies in the business took place recently, when Délhús ZRt.
became a division of PICK Szeged ZRt., but the well known Délhús brands continue to exist. 
A great variety of hams are also produced by Kométa, with variants like cooked ham (Római
Prímsonka), smoked ham (Somogyi füstölt tarja), smoked and cooked ham (Somogyi füstölt-főtt
tarja), or fried ham (Kemencés sült sonka). Kométa is dedicated to quality which means we always
try to provide the highest quality, even though this may not be easy – says Krisztina Bódi. 
For Kaiser Food Kft., ham is not a category of special importance. They used to have several
types, but now the product they focus on Kaiser Arany turkey breast ham. – As a result of prod-
uct development, our hams in new shape and flavours have become very successful, says Dr. Éva
Pénzes. Companies generally focus on price instead of promotion during the Easter season.
Trade marketing however, is seen as very useful during other periods of the year. Impulses at the
point of purchase are exceptionally important regarding meat products where brand loyalty is
quite low. ■
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A sós ropogtatnivalók piacá -
nak fő gyártóit, márkáit ha tá -
ro zott kihívásként érte az EU-
csat lakozást követően piacra
zú duló saját márkák és no
name termékek özöne. Mind -
ez fokozott aktivitásra, a fo -
gyasz tók még mélyebb meg -
is me résére, új célcsoportok
azo nosítására ösztönzi őket.
Az új piaci stratégiák első
ered ményei már mind termé -
kek, mind marketing tekinte -
té ben érzékelhetőek.

Az első csatákat azóta már meg-
vívták, a háború persze még nem
dőlt el. De most amolyan tűzszü-

net van, legalábbis a korábbi egyenletes
fejlődés után az elmúlt fél évben nem
növekedtek – és nem is csökkentek –
szignifikánsan az eladások. A kereske-
delmi márka nem nyert további teret, de
ez inkább kifulladás, nem pedig a gyár-
tói márkák mindent elsöprő innovációs
ellencsapása. Persze részleteiben a kép
változatosabb: vannak feljövő és vissza-
szoruló kategóriák.
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Men  nyi sé gi szem pont ból a két
leg na gyobb szeg mens, a ha -
gyo má nyos (ropi, pe rec,

mix) és a mo gyo ró együtt ad ja az
egész ka te gó ria for gal má nak 60 szá -
za lé kát. Előb bi ből 4, utób bi ból 2 szá -
za lék kal ad tak el töb bet múlt év ben,
mint azt meg elő ző en.
Ér ték ben a burgonyachips a ka te gó ria
sztár ja. Eb ben a te kin tet ben 11 szá za -
lék kal nőtt a bol ti el adá sa, és pi a cá nak
mé re te több mint 9 mil li árd fo rint. 
Az át la gos fo gyasz tói árak el té rő en
ala kul tak. A snack hat szeg men se kö -
zül az extrudált ter mé kek ki lón kénti
át lag ára 2005 de cem be re és 2006 de -
cem be re kö zött csök kent. A pat to ga -
tott ku ko ri ca át lag ára stag nált. A leg -
na gyobb drá gu lás a burgonya chipsek -
nél kö vet ke zett be, 11 szá za lék kal. 
A ke res ke del mi már kák rész ará nya
eb ben a ka te gó ri á ban ki emel ke dik a
ha zai át lag ból, s a ten den cia nö vek -
vő. A ke res ke del mi már kák men  nyi -
sé gi for gal má ból ta valy előtt mért 29

szá za lék után de cem ber ben 31 szá za -
lé kot re giszt rált a Nielsen.
Bolt tí pu sok sze rint az ös  szes snack
szeg mens men  nyi sé gi for gal má ból a
401–2500 négy zet mé ter kö zöt ti csa -
tor na el vett 1 szá za lé kot a hi per mar -
ke tek től. A ki sebb, ha gyo má nyos
bol tok tud ták tar ta ni 40 szá za lé kos
pi a ci ré sze se dé sü ket.
Ha azon ban az egyes szeg men se ket
néz zük, ak kor szem be tű nik a mo gyo -
ró nál/ne mes mag vak nál és pat to ga tott
ku ko ri cá nál a hi per mar ket ki ma gas ló
(39, il let ve 37 szá za lé kos) pi a ci ré sze -
se dé se. 401–2500 négy zet mé ter kö -
zöt ti bolt tí pus nál ki emel ke dik a tor-
tillachips (67 szá za lék). A kis bol tok
extrudált ter mé kek ből ad nak el so kat,
hi szen 59 szá za lé kos pi a ci ré sze se dést
ér tek el ta valy. A lisz tes ter mé kek és a
burgonyachips bol ti el adá sá ból pe dig
egy aránt 43 szá za lé kot. ■

TRENDEK SNACKTERMÉKEK

Biggest price increase for
potato chips 
Retail sales of snacks  grew by 8 per cent last year com-
pared to the previous year and exceeded HUF 33 billion.
ACNielsen has registered a 6 per cent increase in quanti-
ty, bringing the total to over 28 thousand tons. The two
biggest segments (traditional and peanuts) account for
60 per cent of sales in the category. In terms of value,
potato chips is the most important product in the cate-
gory. Its total market is over HUF 9 billion and sales grew
by 11 per cent last year. Average prices are diverse. While
the prices of extruded products declined and popcorn
showed stagnation, potato chips became 11 per cent
more expensive.  The market share of private labels grew
from 29 per cent a year earlier to 31 per cent. The 401-
2500 square meter channel grew by 1 per cent at the
expense of hyper markets, while traditional stores still
held 40 per cent. ■
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Sós rágcsálni valók piaca
Üzlettípusok fontossága a mennyiségi eladások 
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Leg job ban a burgonyachips
drá gult

A snacktermékek kis ke res ke del mi el adá sai
8 szá za lék kal emel ked tek ta valy az elő ző
év hez ké pest, és meg ha lad ják a 33 mil li árd
fo rin tot. Men  nyi ség ben 6 szá za lé kos nö ve -
ke dést re giszt rált a Nielsen, így a for ga lom
át lép te a 28 ezer ton nát. Melisek Esz ter

ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő, Nielsen

▲ ▲ ▲

Kevés újító
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Perectől a popcornig
A sós perec és sós pálcika
jelentette 20 évvel ezelőtt
magát a snackpiacot. Aztán
nemzetközi gyártók és már-
kák jelentek meg, akik chip-
sekkel, popcornnal és más
modern rágcsálnivalókkal
hívták versenyre őket. A
perec és a pálcika áll
egyelőre vesztésre: bár a piac
ötödét még birtokolják, a
csökkenő jelentőségű szeg-
mensek kö zé tartoznak. De a
„nyertesek” is komoly kihí-
vóra leltek a kereskedelmi
márkákban, amelyek a tava-
lyi év elején egyes hónapok-
ban a Nielsen adatai szerint
az eladások egyharmadát is
„el vit ték.”
– Például a számunkra leg-
fontosabb chips szegmensét
2005-ben és 2006 elején két
diszkontlánc két erős saját
márkájának színre lépése
növelte – idézi vissza Szabó
Gábor, a Chio-Wolf Magyar -
or szág Kft. vállalati kapcso-
latok és piackutatási koordi-
nátora. – Ezek azonban 2006
második felében már vesz-
tettek valamennyit a lendüle-
tükből.

A puffasztott termékek egyi-
ke azon kevés szegmensnek,
amelyek növekedése 2006
második félévében sem állt
le. A fejlődés oka kisebb
részben itt is a saját márka,
nagyobb részben pedig a
2005 elején bevezetett és
azóta is emelkedő eladási
mutatókkal rendelkező Chio
Hagyományos Burgo nya szi -
rom, mondja Szabó Gábor. A
2006-ban megjelent hagy-
más-sajtos termékváltozat is
beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, így a burgonya -
szi rom időközben a kategó-
ria legnagyobb árbevételű
termékévé nőtte ki magát.
Míg a krékerek és a keveré-
kek stagnáltak, a piaci ada-
tokból úgy tűnik, hogy a
2006-os év másik vesztese a
magvak kategóriája, mégpe-
dig elsősorban az olyan alap-
termékek, mint a földimo-
gyoró vagy a pisztácia.
Ugyanakkor az erős márkák
itt is jobban ellent tudnak
állni a piaci tendenciáknak:
– A cégünk által forgalma-
zott olajos magvak iránti
kereslet növekedett az elmúlt
években – mondja Varga

tó, sok követő

A saját márkák erősödése fokozott aktivitásra, a fogyasztók még mélyebb
megismerésére ösztönzi a vezető márkákat. Az új piaci stratégiák első 
eredményei már érzékelhetőek
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Ágnes, a Mogyi Kft. marketingvezetője.
– Úgy látjuk, hogy egyre inkább erősö-
dik az emberekben az egészséges nas-
solás iránti igény. A sok tartósítószert
és ízesítőszert tartalmazó termékek
helyett mindinkább a természetes
anyagok kerülnek előtérbe, így például
a magvak, mivel számos egészségre
jótékony hatásuk van. 
Varga Ágnes ugyanakkor jól látja a
szegmens nehézségeit is, ezeket így
foglalja össze:
– Sok a követő cég, így a valódi innová-
ció viszonylag kevés. Sokan csupán
lemásolják mások termékeit, ötleteit,
így sok a szinte ugyanolyan termék. A
cégek keveset foglalkoznak azzal, hogy
termékeiket megkülönböztessék a
többi hasonlótól.
Végül, de nem utolsósorban essen szó a
popcorn kategóriáról, ahol az elmúlt
években a mikrózható termékek elfog-
lalták a szegmens háromnegyedét, és
természetesen növelték a méretét is. Ez
a hullám 2006-ra lezárult, így itt is stag-
nálást tapasztalhatunk az elmúlt fél
évben.

Új szegmens születik
Ha áttekintjük az innováció fő irányait,
a modern csomagolásra, a meglepő ter-
mékötletekre és az újszerű márkakom-
munikációra egyaránt találunk példát.
A legkevesebbet talán a teljesen új ter-
mékek kifejlesztésére. Ez ugyanis idő-
és költségigényes, ráadásul a piac épp

eléggé változatos, sokrétű így is. Az
újdonságok zöme tehát inkább ízvari-
ánsokat jelent.
A fogyasztó jelentős hányadáról el -
mond ható, hogy minden téren, így a
snackek között is azt keresi, amelynek
egészségre gyakorolt hatása lényege-
sen előnyösebb. Ezért részesítette pél-
dául 2006-ban erős támogatásban a
Chio-Wolf a Light Chipset, amelynek
marketingmixét a következő hóna-
pokban optimalizálják. De olyan bátor
próbálkozások és fejlesztések is van-
nak, amelyek átértékelhetik a snack
fogalmát. Például a Hungaro-Chips
termékei.
– Egyértelműen az egészséges, kevésbé
hizlaló, alacsony cukor- és zsírtartalmú
termékeké a legdinamikusabban nö -
vek vő csoport. A Hungaro-Chips zöld-
ség- és gyümölcschips-termékei is ide-
tartoznak, egyedi vákuumsütéses tech-
nológiával egy teljesen újszerű szorti-
mentet biztosítva a vásárlók számára –
mondja Kolcsár Zoltán, a Hungaro-
Chips Kft. ügyvezető igazgatója.
A Hungaro-Chips tehát úgy ad
lehetőséget a könnyed hangulatú
ropogtatásra, hogy közben a fogyasz-
tó nem érzi „bűnösnek” magát. A
fókuszban elsősorban a felhasznált
alapanyagok és ezáltal az ízek állnak.
Hogy mennyire nem elszigetelt kezde-
ményezésről van szó, jelzi, hogy az
idei Fruit Logistica kiállítás egyik
nagydíját is egy zöldségchips kapta,
amely ugyan más technológiával
készült, de a koncepció ugyanez –
lehet, hogy nagy változás előtt áll a
kategória. (A Hungaro-Chips Chirpy
termékcsaládja pedig, tehetjük hozzá,
a Foodapest 2006 kiállításon nyert az
innovatív termékfejlesztés elismeré-
seként Új don ságdíjat.)
A cég termékei egyelőre meglehetősen
újak a piacon, ezért az elsődleges cél a

termékelőnyök bemutatása, és maguk-
nak a termékeknek a megismertetése a
vásárlókkal – elsősorban kóstoltatások-
kal.
– A háttérmunka azonban természete-
sen folyamatos: újabb termékek fejlesz-
tése, próbagyártása zajlik, mivel ez
kulcskérdés egy új, most alakuló szorti-
mentnél – jelzi Kolcsár Zoltán.

Felvették a kesztyűt 
a vezető márkák
Ha a meghatározó gyártók tavalyi akti-
vitásait idézzük vissza, a Lay’s márkát
forgalmazó Pepsi-FÁÜ a közelmúltban
vezette be a hosszanti oldalán nyíló
„TV-chips”-et, amely érdekes próbálko-
zás egy gyakori fogyasztási alkalom
kiszolgálására. Szintén a FÁÜ nevéhez
fűződik a vastag és recés Lay’s Appetite
Chips tavalyi bevezetése.
A Mogyi Kft. – miután 2004-ben sike-
resen debütált mikropopcorn termé -
kei vel – 2006-ban megjelent a kenyér-
chipsek között, amelyet eddig egy kül-
földi gyártó uralt.
– Cégünk igyekszik valódi újdonságo-
kat bevezetni a piacra, illetve olyan ter-
mékeket, amelyek Európa más orszá -
gai ban már közkedveltek – árulja el a
stratégia egyik alappillérét Varga
Ágnes. – Megfizethető áron próbálunk
magas minőséget nyújtani, nem célunk
az „ugyanolyan, csak más kinézetű”
termékek gyártása. Innen a szolgáltatá-
si színvonal emelésével lehet tovább-
lépni.
A Chio-Wolf az elmúlt időszakban sike-
res marketingirányt talált a Hagyo má -
nyos termékcsaláddal. Az almárka,
bevallva vagy nem, de egyféle ellenre-
akció a modern, felgyorsult életmódra,
a „fast food” trendjére, és kommuniká-
ciójával elsősorban az ízek tekintetében
is a retro irányzat felé forduló célcso-
portokra próbál hatni.
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Az emberekben erősödik az egészséges nassolás iránti igény, a kevésbé hizlaló, alacsony cukor- és 
zsírtartalmú termékek nőnek a legdinamikusabban

Az erős újító márkák minden kategóriában 
sikeresen állnak ellen a kereskedelmi 
márkáknak
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Tavaly a családot a hagymás-sajtos
bur gonyaszirommal bővítették, amely
máris a puffasztott kategória első 5 leg-
nagyobb árbevételű terméke között
van. További újdonság volt 2006-ban a
Chio Hagyományos Sóspálcika, vala-
mint a Chio Hagyományos Sajtostallér. 
Idén idáig két taggal bővült a Chio
szortiment. Február elején kezdődött
az újhagymás Chio Chips és a sajtos
Chio Crackings piaci bevezetése, ame-
lyek az előzetes fogyasztói teszteken
rendkívül jól szerepeltek.
– Márkastratégiánk nem módosult:
továbbra is a klasszikus piacvezetői
stratégia mentén vezetjük márkáinkat,
azaz arra törekszünk, hogy meglévő
márkáink minőségét és ismertségét
magas szinten tartsuk – árulja el Szabó
Gábor. – Mindezért azonban jóval töb-
bet kell dolgoznunk, mint néhány évvel
korábban. A korábbiaknál jelentősen
több piackutatási projektet indítunk, és
a termékfejlesztési területnek 2006-tól
külön felelőse van. Az erősödő verseny
miatt szükségessé vált az is, hogy a
korábbiaknál kevesebb, de erőteljesebb
impulzussal hassunk a piacra. Szintén

ennek következménye, hogy 2006
végétől Wolf termékeinket is Chio
márka alatt hozzuk forgalomba, hosszú
távon ugyanis hatékonyabb a teljes
snack szortimentet egyazon ernyőmár-
ka alatt vezetni.
A cég a trade marketing területén is
erősít. Az egyedi key account akciók
számát növelte. Több díszdobozos
akcióval kereste meg partnereit, ame-
lyeknek meglepően nagy sikere volt.

Újszerűek voltak az előre csomagolt
displayakciói is, ahol a vezető lisztes
termékeket, máskor pedig a Chio
Hagyományos márkacsaládot kínálták
egy-egy szekrény méretű kartondisp-
layből. Ezek, bár más termékkategóri-
ákban megszokott trade marketing
aktivitásoknak számítnak, a sós ropog-
tatnivalók hazai piacán 2006-ban
mutatkoztak be. ■

Szalai László
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A few innovators and a lot of followers
The invasion of private labels and no name products following our accession to the EU, certainly pose a challenge for the manufactur-
ers of  salty snacks. The first results of renewed market strategies are already visible. During the last half year, private labels have
stopped gaining further ground, while overall sales in the category show stagnation. Twenty years ago, salty pretzels and sticks rep-
resented the entire snack market. Later international brands have appeared with chips, popcorn and other modern types of snacks.
Pretzels and sticks seem to be losing the battle, though they still hold a 20 per cent market share.  However, the winners are also faced
with a tough challenge posed by private labels, which accounted for a third of total sales in the category in certain months last year.
“In 2005 and the beginning of 2006, two powerful private labels of two discount chains appeared, which seem to have lost their
momentum by the end  of 2006.”  – recollects Gábor Szabó from Chio-Wolf Magyarország Kft. Chips is one of the segments which con-
tinued to expand during the second half of 2006, partly as a result of the success of  Chio Hagyományos Burgonyaszirom, and also of
private labels. While crackers and mixes showed stagnation, basic nuts like peanuts lost market share. According to Ágnes Varga of
Mogyi Kft.,  “Innovators are few, while followers are numerous”.   In the popcorn category, products which can be prepared in micro wave
ovens have taken three quarters of the market in recent years, and also expanded its size, but expansion was over by 2006. Consumers
prefer healthier snacks which is why Chio-Wolf focused on Light Chips in 2006. Products of Hungaro-Chips are intended to redefine
entirely the phrase “snack”. These healthy snacks, include vegetable and fruit chips with low salt and sugar content Pepsi-FÁÜ, the dis-
tributor of Lay’s  has recently introduced its „TV-chips” opening on the side, which is an interesting attempt to adapt to a frequently
occurring situation.  The Hagyományos product line of Chio Wolf is a response to the „fast food”  trend with communication focused
on the “retro” feeling.   - Our brand strategy remains the same, with our efforts focused on maintaining a high level of awareness regard-
ing our brands – says Gábor Szabó. Their Wolf products are sold under the Chio label since the end of 2006, which means Chio has
become an umbrella brand. Trade marketing activities have also intensified, with more key account promotions. ■
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Még fe hé rebb fo gak, ber re gő
fog ke fék kel – így le het ne le -
egy sze rű sí te ni a fog krém és
fog ke fe pi a ca i nak ha la dá si
irá nyát. Bár ez ön ma gá ban
meg fe le lő jö vő kép len ne a
gyár tók előtt, a je len nem
ennyi re ró zsás. A két nagy
száj ápo lá si ka te gó ria csak mi -
ni má li san nő, a ma gyar em ber
fog mo sá si szo ká sa in vál toz -
tat ni ne héz. A leg cél ra ve ze -
tőbb promóciós faj ta e küz de -
lem ben a két ter mék fé le ség
ös  sze cso ma go lá sa kü lön fé le
kom bi ná ci ók ban.

Éven te egy át lag ma gyar ke ve sebb
mint 3 tu bus fog kré met hasz nál
el – ami na gyon ke vés. És a fog -

ke fe vá sár lás is el ma rad a fog or vos ok ál -
tal ja va solt 3 ha vi cse ré től. Te hát mind -
két nagy száj ápo lá si ter mék cso port el -
adá sa csak mi ni má li san nö vek szik.
Van nak in no vá ci ók, erő sek a gyár tói
már kák, köl te nek is a cé gek nép sze rű sí -
té sük re. De egy elő re a fo gyasz tá si gya -
ko ri sá got ne héz ser ken te ni.
– Pe dig a Signal en nek ér de ké ben min -
den év ben több pró bát tesz. Gya kor ta
szer vez pél dá ul olyan promóciót, amely -
ben 2+1-es ös  sze cso ma go lás sal jut hat a
vá sár ló 3 fog krém hez – mond ja Bleyer
Ka ta ju ni or brand manager, az Unilever
Magyarorszag Kft.-től (Dental ka te gó -
ria). – Emel lett egy má sik promóciót is
éven te több ször tar tunk egy-egy ki emelt
part ner nél. A me cha niz mu sa a kö vet ke -
ző: két fog ke fe vá sár lá sa ese tén aján dék
fog kré met kap a fo gyasz tó. Ez a promó-
ció is se gít, hogy mind a fog ke fék, mind
fog kré mek hasz ná la tá nak gya ko ri sá gát
nö vel jük. De a fo gyasz tá si szo ká sok
meg vál toz ta tá sa na gyon ne héz.

Áttörő újítás nélkül
A fo gyasz tó kat to vább ra is a fog fe hé rí -
tés jel sza vá val le het leg in kább meg fog -
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Fog krém ből a ko ráb bi stag ná lás
után az el adá sok men  nyi sé gi
nö ve ke dé se 4 szá za lé kos az

elő ző, ha son ló idő szak hoz ké pest,
fog ke fé ből pe dig 14 szá za lé kos. 
Egy ma gyar la kos ra át la go san 1,1-nél
több új fog ke fe ju tott egy év alatt,
fog krém ből pe dig kö zel egy ne gyed
li ter. A ke res ke de lem be vé te le fog -
krém ből meg ha lad ja a 9, fog ke fé ből a
3,5 mil li árd fo rin tot 2005. novem-
ber–2006. ok tó ber ben.
A fog krém át lag ára egy ki ló ra ve tít ve
3881 fo rint ra csök kent a ta valy szep -
tem ber–ok tó be ri pe ri ó dus ra, ami 4
szá za lék kal ala cso nyabb az egy év vel
ko ráb bi nál.
Ugyan ab ban a pe ri ó dus ban a ha gyo -
má nyos, ké zi fog ke fe át la go san 366
fo rin tos fo gyasz tói ára vál to zat lan sá -
got je lez. Ol csóbb lett vi szont az
elekt ro mos fog ke fe. A múlt év szep -
tem ber–ok tó be ri 1996 fo rin tos át lag -
ár 16 szá za lé kos csök ke nést je lent.
Fel té te lez he tő en ez zel is ös  sze függ,
hogy 2005. november–2006. ok tó -
ber ben a bol tok 269 ezer elekt ro mos

fog ke fét ér té ke sí tet tek, szem ben az
elő ző év 245 ez ré vel.
A fog ke fe kis ke res ke del me erő tel je -
sen kon cent rá ló dik. Az el adá sok 40
szá za lé ka ju tott a hi per mar ke tek re,
32 pe dig a dro gé ri ák ra. 
Jó val ki egyen sú lyo zot tabb a fog krém
hely ze te, mi vel itt a ha gyo má nyos
bol tok ra ju tott a for ga lom 22 szá za lé -
ka. Bár eb ben a ka te gó ri á ban is a hi -
per mar ket ve zet, köz ben erő sö dik a
dro gé ria po zí ci ó ja.
A ki sze re lé sek kö zül vál to zat la nul ki -
ma gas ló an leg nép sze rűbb a 75 mil li -
li te res. Ér zé kel he tő en emel ke dett vi -
szont a vá sár lá si kedv a 100 mil li li te -
res tu bu sok irá nyá ba.
A ke res ke del mi már kák nem tud nak
szá mot te vő sze rep hez jut ni a fog -
krém pi a con. Ré sze se dé sük a for ga -
lom ból im már két éve mind ös  sze
négy-öt szá za lék kö zött mo zog. ■

TRENDEK SZÁJÁPOLÁS

Brushing teeth more 
frequently
One of the signs of the spreading of  health-conscious-
ness is that more toothpaste and toothbrushes were sold
last year than a year earlier. This was one of the findings
of the market research company ACNielsen.  After the
stagnation of earlier years, 4 per cent more toothpaste
was sold last year, while sales of toothbrushes also show
14 per cent growth. Hungarians consumed  an average of
1.1 toothbrushes and 0,25 litres of toothpaste last year.
Retail sales of toothpaste amounted to HUF 9 billion.
Electric toothbrushes have become cheaper. As a result,
269 thousand were sold compared to 245 thousand a
year earlier. Retail sales of toothbrushes is concentrated
with hyper markets accounting for 40 per cent and drug-
stores for another 32. Hyper markets also hold the
biggest market share in the sales of toothpaste, but tra-
ditional stores still held 22 per cent.  ■
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Ter jed a fog mo sás
Az egész sé ges élet mód tér hó dí tá sá nak
egyik je le, hogy ter jed a fog mo sás: fog -
krém ből és fog ke fé ből is ér zé kel he tő en
töb bet ad tak el a kis ke res ke de lem ben,
mint egy év vel ko ráb ban. Töb bek kö zött ezt
tár ta fel az ACNielsen pi ac ku ta tó vál la lat
2005. november–2006. ok tó ber ben.

Né meth Krisz ti án
ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő, Nielsen

▲ ▲ ▲

Tar ta lé ko
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ni. Az el adá sok nak kö zel egy har ma dát
te szik ki az ilyen jel le gű ter mé kek. Ha
az Egye sült Ál la mo kat te kint jük vi szo -
nyí tá si alap nak, még van ho vá nő nie
en nek a szeg mens nek: ott ugyan is a
fog ke fék és fog kré mek kö zel 60 szá za lé -
ka er re a prob lé má ra spe ci a li zál ta ma -
gát. 
Emel lett a ma gyar pi a con még je len tős
– de nem éri el a fe hé rí tő szeg mens sú -
lyát – a mul ti funk ci o ná lis, va la mint a
herbál va ri án sok szeg men se. Nö vek vő
ka te gó ri a ként tart juk szá mon az ér zé -
keny fo gak ra ki fej lesz tett fog kré me ket.
– Át ü tő újí tás ról nem le het be szél ni, a
már kák leg in kább a már meg lé vő szük -
ség le tek nek pró bál nak meg még in -
kább meg fe lel ni a ter mé kek to vább fej -
lesz té sé vel – ál la pít ja meg Karancsi
Zsolt, a Procter & Gamble vál la la ti kap -
cso la tok me ne dzse re. – Pél dá ul a
Blend-a-med leg újabb in no vá ci ó ja a 
3-D-White fog krém, amely fo ko zott fe -
hé rí tő ha tást nyújt.
Úgy tű nik, az át tö rő új don sá gok hi á nya
egy elő re nem ve szé lyez te ti a gyár tói
már kák po zí ci ó it a ke res ke del mi már -
kák tá ma dá sá val szem ben, hi szen
utób bi ak az el múlt 2 év ben nem tud ták
át lép ni az 5 szá za lé kos ha tárt az el adá -
sok ból.

Nyí lik az ár ol ló
A fog ke fék pi a cán az erős gyár tói már -
kák küz del me zaj lik: a 4-5 nagy ver -
seny ző gya kor la ti lag egy más tól pró bál
ré sze se dést nyer ni. A ke res ke del mi
már kák ré sze se dé se a Nielsen-adatok
sze rint 2005-ben vis  sza esett, majd ta -
valy is mét fel küz döt te ma gát a 2004-es
24-25 szá za lé kos szint re. 
– A ke res ke del mi már kák sú lyá nak nö -
ve ke dé se fő leg a ha gyo má nyos ke res ke -
de lem re jel lem ző. Itt ki csi a fogkefe -
szortiment, így ter mé sze tes, hogy a „sa -
ját ju kat” fog ják bent tar ta ni a pol con –
ad ma gya rá za tot Bleyer Kata. – A má sik
ok az ár ban ke re sen dő, mi vel ezek a ter -
mé kek je len tő sen ol csób bak, mint a
már ká zott fog ke fék. Az ár szín vo nal át -
la gá nak 2006-os nö ve ke dé se még is mu -
tat ja, hogy a fog ke fék egy re drá gáb bak
és pro fes  szi o ná li sab bak. A pré mi um
ter mé kek ter je dé se jel lem ző, ame lyek -
nek ma gas ára kom pen zál ja a ke res ke -

del mi ter mé kek tér nye ré sét. Még a kö -
zép áras már ká zott ter mé kek ára is je -
len tő sen ma ga sabb a PL-termékeknél.

Elő re tör a pót
A professzionalitás erő sö dé se az elekt -
ro mos fog ke fék re vo nat ko zó Nielsen-
adatokban is tük rö ző dik. Ugyan is azt
mu tat ják, hogy a ka te gó ria im már gyö -
ke ret vert a ház tar tá sok ban: a pót fe jek
nö vel ték ré sze se dé sü ket az alap ké szü -
lé kek ro vá sá ra, ami egy re na gyobb ál -
lan dó fel hasz ná ló tá bor ra vall.
Ugyan ak kor meg ma radt a ve gyi áru-
szak üz le tek (és a hi per mar ke tek) do -
mi nan ci á ja – leg alább is az FMCG-pro-
filú csa tor nák kö zött. A mű sza ki, szó -

ra koz ta tó elekt ro ni kai áruk kal ke res ke -
dő lán cok és üz le tek azon ban to vább ra
is erő seb bek e té ren.
– Az elekt ro mos fog ke fét hasz ná ló kö -
zön ség min den kép pen egy száj hi gi é nia
iránt nyi tot tabb, ér dek lő dőbb kör ből
te vő dik ös  sze. Eb ből adó dik, hogy e cél -
cso port fo gé ko nyabb az olyan edukatív
jel le gű kom mu ni ká ci ó ra, ami pél dá ul a
pót fe jek 3 ha von kén ti cse ré jé re buz dít
– vi lá gít ja meg a pót fe jek erő sö dé sét
egy má sik ol dal ról Karancsi Zsolt. 
Per sze ez a trend tu da tos gyár tói stra té -
gi ák ered mé nye is egy ben: nem vé let le -
nül csök ken az alap-, és nő a pót fe jek
át lag ár szín vo na la. ■

Sz. L.

polctükör
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More teeth to whiten 
Even whiter teeth, with electric toothbrushes is the trend for the toothpaste and toothbrush market. The big categories in mouth care
are only developing very slowly,  since Hungarian mouth care habits are hard to change. The most practical kind of promotion in this
category seems to be on packs of the two products in different combinations. Average Hungarians use less than three tubes of tooth-
paste a year, and toothbrushes are not replaced every three months as dentists recommend, which means very slow growth for both
products. Signal of Unilever makes several attempts to boost sales every year. They often organise promotions where 2+1 on packs of
three tubes of toothpaste are used. Another type of promotions is also held frequently, where customers buying two toothbrushes
get a tube of toothpaste as a gift. Consumers can most easily be attracted by promising whiter teeth. Whitening product account for
almost a third of total sales in the category and there is still room for expansion. Multifunctional and herbal segments are also signifi-
cant in the Hungarian market, while toothpaste for sensitive teeth is also a growing category. There are no radical innovations in the
market, only developments of existing products like 3-D-White toothpaste by Blend a Med. The positions of traditional brands do not
however, seem to be threatened by private labels, as these still only represent less than 5 per cent of total sales. In the market of
toothbrushes, competition is tough among manufacturers’ brands, with 4-5 big players in the ring. The market share of private labels
was up again last year to 24-25 per cent. Professionalism is also growing with the advance of electric toothbrushes, sold mainly in
stores for electrical products. Among FMCG channels, hyper markets and chemists’ stores are the most significant. Sales of replace-
ments heads are growing, as well as their average price, as a result of a deliberate strategy. ■

kok a fog fe hé rí tés ben
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Ha csu pán a pi ac ku ta tá si ada -
tok ra ha gyat ko zunk a kéz- és
test ápo ló ka te gó ri á val kap cso -
lat ban, kön  nyen – és té ve sen –
az az ér zé sünk tá mad hat, hogy
nem sok vál to zás zaj lik. Bár ki -
sze re lés, ke res ke del mi már ka,
vagy ár szín vo nal te kin te té ben
va ló ban nincs di na mi kus,
arány el to ló dás (leg fel jebb 1-2
szá za lé kos), de az el múlt idő -
szak ban több si ke res in no vá ció
moz gat ta elő re az el adá so kat.

Új színt leg alább is min den kép pen
hoz tak a pi ac ra – a szó szo ros
ér tel mé ben. Az el múlt év egyik

si ke re volt ugyan is az ön bar ní tó test -
ápo ló. A szegmenst még 2005-ben ala -
poz ta meg a Johnson’s Holiday Skin há -
rom va ri áns ban is (vi lá gos, sö tét bőr re,
il let ve éj sza kai hasz ná lat ra). A fo gyasz -
tók nyi tott nak bi zo nyul tak a test ápo lás
eme új for má já ra, így 2006-ban más
már kák is ki jöt tek ez zel az új don ság gal
– például a Garnier és a Dove.
A má sik új, ígé re tes szeg mens a bőr-
feszesítőké, ahol már szin tén kép vi sel te -
ti ma gát a top 4 már ka: a Nivea, a Dove,
a Garnier és a Johnson’s. Ez utób bi már -
ka még to vább lép in no vá ció te rén.
– A Johnson’s 2007-ben is ki emel ten
ke ze li az új Holiday Skin ter mék csa lá -
dot, még pe dig a 250 milliliteres
Firming ter mé ké vel, amely egy szer re
bar nít és feszesít is – je len ti be Hodossy
Ka ta lin, a Johnson & Johnson Kft. cate-
gory solution me ne dzse re. – A kéz ápo -
lá son be lül a Johnson & Johnson a
Neutrogena már ká val száll harc ba, ki -
emel ke dő pi ac rés  szel, má so dik ként a
ka te gó ri á ban.
Té len a ha gyo má nyos test ápo lók sze -
zon ja van: leg in kább szá raz bőr re. Nyá -
ron pe dig – a hid ra tá lás funk ci ó ján túl
– az új, spe ci á lis ter mé kek, az ön bar ní -
tók és a feszesítők iránt nagy a ke res let.

Ér ték több let a szak bol tok ban
Rész ben a va ló di in no vá ci ók mi att,
rész ben pe dig a ter mék kör bi zal mi jel -

polctükör
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Afor ga lom át ren de ző dé sé nek
mér té két jel zi, hogy a dro gé ri -
ák mind a men  nyi sé gi, mind

az ér ték ben mért el adá sok nál egy -
aránt 4 szá za lék pont tal tud ták nö vel -
ni pi a ci ré sze se dé sü ket. Men  nyi sé get
te kint ve a test ápo lók nál a 401–2500
négy zet mé te res csa tor na rész ará nya
csök kent leg in kább, ér ték szem pont -
já ból pe dig kéz kré mek nél az 51–200
négy zet mé ter kö zöt ti bol tok. 
Test ápo lók nál a nagy, 300 mil li li te res -
nél na gyobb ki sze re lé sek re jut a meny-
nyi sé gi el adá sok 39 szá za lé ka, azon -
ban ér ték ben a 201–250 mil li li te res
ter mé kek szeg men se a leg na gyobb. 
Kéz ápo lók nál szin tén a leg na gyobb,
125 mil li li te rest meg ha la dó ki sze re lé -
sek ve zet nek. A men  nyi sé gi for ga lom
43 szá za lé ka jut rá juk. Itt azon ban
csök ke nő a ten den cia, mi vel ta va lyi
rész ará nyuk 5 szá za lék kal ki sebb, mint

az elő ző évi. A 76–125 mil li li te res ki -
sze re lé sek erő sí tet ték po zí ci ó ju kat.
Az át lag árak, ha kis mér ték ben is, de
emel ked tek. A test ápo lók li te ren kén ti
fo gyasz tói át lag ára no vem ber–de -
cem ber ben 3015 fo rint, ami 3 szá za -
lék kal ha lad ja meg az elő ző ha son ló
pe ri ó du sét.
Egy li ter kéz ápo ló át la go san 3822 fo -
rint ba ke rült a ti zen egye dik–ti zen -
ket te dik hó nap ban, 5 szá za lék kal
töb be, mint egy év vel ko ráb ban.
Da ra bon ként néz ve, a kéz ápo lók át -
lag ára stag nált, míg a test ápo ló ké –
töb bek közt a na gyobb ki sze re lé sek
ter je dé sé nek ha tá sá ra – 8 szá za lék kal
emel ke dett. ■

TRENDEK KÉZ- ÉS TESTÁPOLÓ SZEREK

Drugstores improve their
position
The market of hand and body care lotions is approaching
HUF 8 billion in value. The Retail  Index of ACNielsen
shows moderate expansion last year with growth of 1 per
cent for both body lotions and hand creams. Drugstores
increased their market share by 4 per cent both in terms
of value and quantity last year. The market share of the
401-2500 square meter segment showed the biggest
decrease. Large size flasks accounted for the biggest
part of sales – 39 per cent – in terms of quantity among
body lotions, whereas the biggest value of sales was gen-
erated by 201-250 millilitre products. Large size hand care
products accounted for 43 per cent of the total volume
sold, but their market share fell by 5 per cent. Last year,
the average prices of body lotions grew by 3 per cent,
while those of hand care products by 5 per cent com-
pared to a year before. ■
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Erő sö dött a dro gé ri ák 
po zí ci ó ja

A kéz- és test ápo ló sze rek pi a ca kö ze le dik a
8 mil li árd fo rint hoz. Az elő ző év hez ké pest
kis mér té kű nö ve ke dést re giszt rált a
Nielsen Kis ke res ke del mi In de xe. Mind a for -
ga lom zö mét adó test ápo lók nál, mind az 1
mil li árd fo rint kö rü li pi ac mé ret tel ren del ke -
ző kéz ápo lók nál 1-1 szá za lék pluszt mu tat -

nak az el adá si ada tok ér ték ben, a ta valy előt ti ek hez vi szo -
nyít va.

Melisek Esz ter
ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő, Nielsen

▲ ▲ ▲

Test ápo lás
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le gé ből fa ka dó an a ke res ke -
del mi már kák nem tud nak
iga zán te ret nyer ni: az el múlt
más fél-két év ben rész ará -
nyuk a 10-12 szá za lé kos sáv -
ban moz gott.
– A ter mé kek nek a leg ös  sze -
tet tebb el vá rá sok nak kell
meg fe lel ni ük. A gyár tói már -
kák ezen felül még több let ér -
té ket is nyúj ta nak, ezért biz to -
san őr zik a po zí ci ó i kat vagy
fej lőd nek – szö ge zi Kiss Zol -
tán, a He lia-D Kft. ügy ve ze tő
igaz ga tó ja. – Szá mít az is -
mert ség is, amely itt a ki pró -
bált ság, be vált ság szi no ni má -
ja. Ilyen ré gi már ka a koz me -
ti kai pi a con a  He lia-D, amely
azon ban nem elég szik meg a
pa ti ná já val. Fo lya ma tos ter -
mék fej lesz té sek kel ke res sük
azo kat a meg ol dá so kat, ame -
lyek az alap ve tő hid ra tá lá son
túl több le tet nyúj ta nak.
A nap ra for gó szár-ki vo nat
mel lett egyéb nö vé nyi ha tó -
anya go kat és vi ta mi no kat
tar tal ma zó He lia-D In ten zív
Test ápo ló ter mék csa lád ősz  -
szel mu tat ko zott be elő ször a
pi a con. A 15-fé le ha tó anya -
got tar tal ma zó nap pa li és éj -
sza kai test ápo ló, il let ve a 16-
fé le ös  sze te vő ből ál ló bőr-
feszesítő krém a gyors fel szí -
vó dás mel lett az il la tá val is
kü lön le ges ség nek szá mít.

A test ápo lók ér té ke sí té si
ada tai kö zül a leg ér de ke sebb
trend, hogy a Nielsen ada tai
sze rint az utol só 12 hó nap -
ban a dro gé ri ák, ve gyiáru-
szak üz le tek erő söd tek. 
– A pi ac ra a Schlecker meg je -
le né se van di na mi kus ha tás sal
– ál la pít ja meg a Fenjal már -
kát for gal ma zó CosmoMix
Kft. Key Account Ma na ge re,
Gelsei Jó zsef. – A Fenjalnak
mint ma gas mi nő sé get kép vi -
se lő már ká nak, fon tos az az
ér ték több let, ami egy szak -
bolt ban tör té nő meg je le nés sel
pá ro sul.
Ez zel együtt a ter mék ka te gó -
ria for gal ma nem nőtt ará -
nyo san, fű zi hoz zá Gelsei Jó -
zsef. Egy re-más ra nyíl nak az
új üz le tek, de et től nem fogy
több test ápo ló, mert nem nő
a fel hasz ná lói tá bor, az „ápo -
lan dó tes tek”. Csak a ter mék -
el ér he tő ség. A di na miz mus a
pi a ci po zí ci ó ért foly ta tott
harc ered mé nye, ami nek
nyer te se a fo gyasz tó. A há ló -
za ton kí vü li bol tok pe dig az
in gat lan boomot kö ve tik le
ér zé ke nyen. A la kó par kok
kon cent rált pi a cot je lent het -
nek ki sebb üz le tek szá má ra
mik ro kör nye ze tük ben.
Kiss Zol tán to vábbi ada lé -
kok kal szol gál a szak bol tok
nö vek vő sze re pé hez:

ás új szín ben

A gyár tói már kák si ke re it a fo gyasz tói el vá rá sok ös  sze tett sé ge, a va ló di 
in no vá ci ók ál tal nyúj tott több let ér té kek, az is mert ség ből fa ka dó bi za lom,
va la mint a ha té kony már ka kom mu ni ká ció ala poz zák meg
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– Eb ben is a bi zal mi jel leg tük rö ző -
dik. A dro gé ri ák ban ugyan is – pél dá -
ul a hi per mar ke tek kel el len tét ben – a
vá sár lók ta ná csot kap hat nak az el -
adók tól a ter mé kek fel hasz ná lá sá ról.
Szé les a vá lasz ték, hi gi é ni kus a kör -
nye zet. 

Kéz re ál ló ki sze re lé sek
A kéz ápo lá s kategóriája ke vés bé in no -
va tív, mint a test ápo lóé, mert még ki -
sebb a fel hasz ná lói kö re. Vi szony lag ke -
vés már ka kép vi sel te ti ma gát, de azért
itt is van nak újabb ter mék be ve ze té sek.
– Je len leg a „ha gyo mány őr ző” Atrix a
pi ac ve ze tő, de tá mo ga tott ság hí ján a
már ka sze re pe fo lya ma to san csök ken,
ez zel szem ben az erős tá mo ga tott ság -
gal ren del ke ző Neutrogenáé nő – szá -
mol be a ver seny ál lá sá ról Hodossy
Katalin. – A Neutrogena fő ként az 50
mil li li te res ki sze re lés sel van je len, a
pré mi um szeg mens ben. Az el múlt évek
új don sá ga a már kán be lül: il lat men tes
vál to zat, öregedésgátló krém, il let ve
gyor san fel szí vó dó 75 mil li li te res va ri -
áns. 
En nek kap csán – ha már a test ápo lók -
nál ki ra gad tunk egy szem pon tot – itt is
meg em lít he tünk egy ér de ke sebb pi a ci
tren det a két utol só 12 hó nap ös  sze ve -
té sé ből. A mé re tek között nem a leg na -
gyobb vagy a leg ki sebb, ha nem a kö ze -
pes – 100 mil li li ter kö rü li – ki sze re lé -
sek nyer tek te ret. Ho lott a leg több tisz -
tál ko dá si, koz me ti kai ka te gó ri á ban a
pi ac po la ri zá ló dá sá nak egyik je le a kö -
ze pes ki sze re lé sek gyen gü lé se.
– Eb ben az eset ben azon ban fon to sabb
szem pont a prak ti kum, a funk ci o na li -
tás – ad ma gya rá za tot Gelsei Jó zsef. –
Kéz ápo lás ra nap köz ben, há zon kí vül,

mun ka he lyen, a na pi kéz mo sás ok után
van ál ta lá ban szük ség, va gyis fel hasz -
ná lá sa meg le he tő sen mo bil, ke vés bé la -
kás hoz kö tött. A prak ti kus cso ma go lás
mé re té vel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mény ezért ma ga sabb, sok szor még a
gaz da sá gos ság gal ös  sze füg gő anya gi
szem pont ok nál is.

Pro fes  szi o ná lis már ka üze ne tek
A már ka üze ne tek in kább a vá sár lói ér -
zé keny ség re igyek sze nek hat ni.
– A már kás ter mé kek gyár tói, így a
Fenjal is, a kü lön le ges ha tó anyag ok ra, a
biz ton ság ra, az egész sé ges, ter mé sze tes
ápo lás kom mu ni ká lá sá ra tö rek szik –
mond ja Gelsei Jó zsef. 
A He lia-D ter mé kek ha tó anya gá nak
komp lex ös  sze ál lí tá sa is egy re újabb is -
me re te ken ala pul, erő sí ti meg Kiss Zol -
tán. Kü lön ki hí vás ként a leg ös  sze tet -
tebb el vá rá sok nak úgy kell meg fe lel ni,
hogy egyik ér ték se men jen a má sik ro -
vá sá ra – pél dá ul a koz me ti ku mok ha tó -
anya ga it úgy kell meg vá lasz ta ni uk,
hogy azok ne aka dá lyoz zák a gyors fel -
szí vó dást.

– A He lia-D In ten zív Test ápo ló ter mék -
csa lád a He lia-D port fó li ó já ban a fi a ta -
los, tren di irány za tot kép vi se li. Ar ra
ala poz, hogy a pluszt nyúj tó tu laj don -
sá gok kal ren del ke ző ter mé kek iránt
nö vek szik a ke res let. Ez a hid ra tá lá son
és a bőr táp lá lá sán túl a bőrfeszesítés is.
Ez zel együtt erős a bi za lom a ha gyo -
mán  nyal ren del ke ző ma gyar már kák
iránt – fog lal ja ös  sze a leg fon to sabb
már ka tu laj don sá go kat.
Min den cég egy re töb bet for dít az in-
store ak ti vi tá sok ra. Így a Johnson &
Johnson is mi nél kre a tí vabb és in no va -
tí vabb meg je le nés sel pró bál ja a fo -
gyasz tó kat meg szó lí ta ni.
– Szá munk ra fon tos az in teg rált meg kö -
ze lí tés: az, hogy az ATL-BTL esz kö zök
egy sé ges Neutrogena, il let ve Johnson’s
imázst köz ve tít se nek a fo gyasz tók fe lé –
eme li ki Hodossy Ka ta lin.  
Több szeg mens re is kon cent rál az idén
a He lia-D Kft., de most a kö zép pont ban
az In ten zív test ápo lócsa lád áll.
– Fő esz kö zünk az el adás he lyi rek lám –
jel zi Kiss Zol tán. – Promócióink ked -
velt el adás se gí tő esz kö ze a bőr vizs gá ló
gép, amely nek se gít sé gé vel adunk a pá -
ci en sek nek szép ség ápo lá si ta ná cso kat.
A 40-nél több ter mék kel meg je lent
Fenjal új már ka ként más cé lok kal vá -
gott ne ki az év nek. Vár ha tó an 2007 el ső
fe lé ben or szá gos el ér he tő sé get tud biz -
to sí ta ni a CosmoMix, ke res ke del mi
part ne re i vel fo lya ma to san egyez tet ve.
– Po zí ci ó ink erő sí té se ez után kö vet kez -
het, amely nek fő szem pont jai a tu da tos
test ápo lás fon tos sá gá nak és az ál ta lunk
kí nált va lós ter mék elő nyök meg fo gal -
ma zá sa lesz – mond ja Gelsei Jó zsef. – A
Fenjal a test ápo lás spe ci a lis tá ja ként el -
ső sor ban a tus für dők, für dő ola jok kö -
zött, va la mint a test ápo lók ese té ben ké -
szül új don ság gal ké nyez tet ni a vá sár ló -
kat. ■

Sz. L.
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A ter mék kör jel le ge még a rak tár áru há zak ban is „kü lön el bá nást” igé nyel

Body care in new colours
Looking at market research data only, we might get the impression that  no big changes are taking place in the category of hand and
body care products, although a number of successful innovations have appeared recently. One of the big successes of the recent peri-
od was the self-tanning body care lotion. The first product in this segment was Johnson’s Holiday Skin in three versions. Consumers
welcomed the new product and as a result, new brands like Garnier and Dove appeared in the segment. Another promising segment is
that of  body firming, where the 4 top brands, Nivea,  Dove,  Garnier and Johnson’s are also present. – Johnson is giving special atten-
tion to the Holiday Skin product line in 2007 as well – says Katalin Hodossy from Johnson & Johnson Kft. In the hand care segment, our
Neutrogena brand holds the second biggest market share – she adds. As a result of true innovations by manufacturers’ brands and the
trust factor, private labels are not really successful. Their market share has not exceeded 12 per cent in recent years. – Products must
meet very complex requirements and manufacturers’ brands also provide added value says Zoltán Kiss, managing director of Helia-D
Kft. Helia-D is a well-known and trusted brand, but they also regard innovation as essential. The Helia-D Intenzív Body Care product line
made its market debut in the autumn. The appearance of  SCHLECKER in the market has had a dynamic effect – says József Gelsei
from CosmoMix Kft., distributor of Fenjal. Overall sales in the category have not grown proportionately with the number of brands. The
struggle for market positions has intensified, with the consumer benefiting from the process. Independent stores, especially in private
housing estates represent a concentrated market in their micro-environment. There is less room for innovation in the hand care seg-
ment, as the number of consumers is smaller. The number of brands is quite limited, but there have been some new product introduc-
tions. Atrix, a “traditional” brand is the market leader, but it is losing customers to Neutrogena, which gets far more support.  Intense
Repair, a  hand cream sold in smaller size packages, is  a product for pharmacies. These are expensive, but a 50 millilitre hand cream is
enough for 200 occasions. It is interesting to see that medium sizes, around 100 millilitre are the most popular lately, although in many
categories of cosmetics medium sizes are losing ground.  The directions for innovation are the same in the hand and the body care seg-
ments: natural active ingredients, skin and environment-friendly ingredients, traditional formulas.  Brand messages are aimed at the
sensitivity of the consumer, focusing on safety and natural skin care. ■
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A rovat támogatója az

El kez dő dött hát a „ta nu lás éve”,
ahogy dr. Mol nár La jos egész ség -
ügyi mi nisz ter egy ta va lyi in ter jú -

ban jel le mez te a 2007-es esz ten dőt. Az el -
múlt év ben meg szü le tett szá mos egész -
ség ügyi re form, töb bek kö zött az OTC-s
ter mé kek egy ré szé nek sza bad for gal ma -
zá sát en ge dé lye ző is, s mos tan ra a pi ac
sze rep lői mint ha éled né nek a té li álom -
ból. Egy elő re leg in kább ne héz sé gek re. 

A sza bá lyo zást hos  szú vá ra ko zás és tár -
sa dal mi vi ta előz te meg, a pa ti ku sok a
gyógy szer biz ton ság gal ér vel tek a li be -
ra li zá ció el len, a ke res ke del mi egy sé gek
egy újabb vá sár ló csa lo ga tó le he tő sé get
lát tak az új tör vény ben. Pró és kont ra
hang zot tak el ér vek és kül föl di ta pasz -
ta la tok, szá mok vi szont alig, mert a
szak em be rek ne he zen tud ják meg jó sol -
ni, hogy az amúgy kon zer va tív ma gyar

vá sár lók a ta va lyi év hez ké pest – ami -
kor 74 mil li árd fo rint volt az OTC-ter-
mékek for gal ma, s eb ből 10,3 mil li árd
fo rin tot tett ki a ma gyógy szer tá ra kon
kí vül áru sít ha tó ter mé kek kö re – va jon
va ló ban át szok nak-e az új ér té ke sí té si
csa tor nák ra.
– A moz gé ko nyabb, gyógy szer tár ba rit -
kán be té rő vá sár ló nak va ló szí nű leg jól
jön a le he tő ség, hogy a hi per mar ket ben
vagy a ben zin kút nál is be sze rez he ti
ked venc fáj da lom csil la pí tó ját vagy vi ta -
min ját, de a leg több vá sár ló to vább ra is
a pa ti ká ban fog ja kér ni – a re cept re fel -
ír tak kal együtt – az OTC-s ter mé ke ket.
Ma xi mum há rom mil li árd fo rint éves
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Ra ci o ná lis üz le ti dön tés
he lyett pi a ci nyo más
A vár ha tó ha zai for ga lom meg jó sol ha tat lan, a kül föl di ta pasz ta -
la tok el té rő ek. A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal a pi ac gyors nö ve ke -
dé sét, a ver seny éle ző dé sét vár ja a pa ti ka li be ra li zá ci ós tör vény -
től, a pi a ci sze rep lők bi zony ta la nok a vár ha tó ered mé nyek ben.

Ja nu ár vé gén a MOL NyRt. el ső ként kezd -
te meg a nem vény kö te les gyógy sze rek
el adá sát négy bu da pes ti, va la mint egy
veszp ré mi töl tő ál lo má sán. 
„A MOL cél ja, hogy a ve vők mi nél szé le -
sebb kö rű ki szol gá lá sát biz to sít sa. Min -
den olyan üz le ti le he tő sé get meg ra ga -
dunk, amely ezt le he tő vé te szi” – in do kol -
ta egy saj tó köz le mény ben Gesz ti Lász ló,
a MOL-csoport La kos sá gi Szol gál ta tá sok
Di ví zió ügy ve ze tő igaz ga tó ja, hogy mi ért
kezd ték meg ilyen gyor san a gyógy szer -
for gal ma zást.
A MOL el ső kör ben öt ven ter mé ket – el ső -
sor ban fáj da lom- és láz csil la pí tó sze re ket,
vi ta min ké szít mé nye ket – árul a kas  sza -

fron ton fel ál lí tott zárt szek ré nyek ből, de a
fel me rü lő igé nyek és ta pasz ta la tok függ -
vé nyé ben to váb bi egy sé ge ket is be von -
nak az ér té ke sí tés be, és bő ví tik a for gal -
ma zott sze rek kí ná la tát is. Az árak kal kap -
cso lat ban Gesz ti Lász ló le szö ge zi: ár kö ve -
tő po li ti kát kí ván nak foly tat ni már csak
azért is, mi vel a pi ac csak egy na gyon kis
sze le tét tud hat ja ma gá é nak az olaj cég. 
A MOL az in for má ci ós rend szert sa ját
költ sé gén épí tet te ki, a ku tan ként száz -
ezer fo rint kö rü li be ru há zás meg té rü lé sé -
re nin cse nek elő ze tes szá mí tá sok. 
– Fel be csül he tet len a vár ha tó for ga lom
mér té ke, leg alább fél éves ta pasz ta lat ra
van szük ség ah hoz, hogy dön te ni tud junk
a to váb bi lé pé sek ről – mond ta a La kos sá -
gi Szol gál ta tá sok Di ví zió ügy ve ze tő igaz -
ga tó ja. ■

MOL responding first
MOL NyRt. was the first to start selling OTC products in
four of its petrol stations in January. MOL  is selling fifty
products like pain killers and fever reducers from closed
cupboards near the cash registers at the moment, but
they intend to widen their assortment and increase the
number of retail units. Pricing will follow the market, since
they are too small to influence trends. They do not have
estimates regarding future turnover yet. ■

A MOL-é a leg jobb re ak ció idő
A né met gyógy sze rek és gyógy ha tá sú
ké szít mé nyek pi a ca mi ni má lis mér ték -
ben, 0,5 szá za lék kal nőtt 2005. októ -
ber–2006. szep tem ber kö zött, az elő ző
ha son ló idő szak hoz ké pest. Így együt -
tes évi for gal muk 34,35 mil li árd eurót
ért el. Töb bek kö zött ezt ál la pít ja meg
a Nielsen né met or szá gi le ány vál la la tá -
nak elem zé se.

A for ga lom ból 79 szá za lék jut a re cept kö -
te les, 21 szá za lék pe dig a re cept nél kül vá -
sá rol ha tó gyógy ha tá sú ké szít mé nyek re
(OTC) Né met or szág ban.

Vén  nyel a vény nél kü lit
A re cept kö te les és a vény nél kül kap ha tó
sze rek trend jei el len té te sen ala kul nak a
né met pi a con. A csak re cept re kap ha tó
ter mé kek ér ték ben mért el adá sai emel -
ked tek 2005. október–2006. szep tem ber -
ben, még pe dig 1,5 szá za lék kal az elő ző
ku mu lált év hez ké pest. Vi szont az OTC
szeg men sé 3,3 szá za lék kal csök kent.
A né met Nielsen ada tai sze rint az OTC for -
gal má nak na gyob bik ré sze, 79 szá za lé ka
jut az úgy ne ve zett „ön gyó gyí tás ra,” ami -
kor va la ki sa ját be lá tá sa sze rint, va ló ban

El len té tes for gal mi tren
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for ga lom ra szá mí tok az új csa tor nák -
ban – oszt ja meg ve lünk vá ra ko zá sa it
dr. Feller An tal, a Hungaro pharma ZRt.
ke res ke del mi és mar ke ting igaz ga tó ja. 

Kül föld: hol így, hol úgy
Azok ban az or szá gok ban (Hol lan dia és
Ang lia), ahol már év ti ze dek óta le het
pa ti kán kí vül is gyógy szert vá sá rol ni,
ott a gyógy szer tá ron kí vü li for ga lom
ará nya jó val meg ha lad ja a 30 szá za lé -
kot, de az újon nan li be ra li zált pi a co kon,
pél dá ul Olasz or szág ban még kon zer va -
tí vak a vá sár lók, és fél év vel a tör vény
be ve ze té se után is csak egyet len ró mai
hi per mar ket ben le het gyógy szert ven ni.
Dá ni á ban sem bő vült a for ga lom, csak
el to ló dott a ki sebb ki sze re lé sek fe lé, pe -
dig ott már há rom éve sza bad a pi ac.
„Nagy-Bri tan ni á ban 20-30 szá za lék kal
ol csób bak a gyógy sze rek a nagy áru há -
zak ban, mint a kis pa ti kák ban” –
mond ta Torjákné Amberger Te réz, a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal iro da ve ze tő -
je egy feb ru á ri saj tó be szél ge té sen.
Hogy itt hon mi re le het szá mí ta ni, még

kér dés. Bár az OTC-termékek sza bad -
áras sá vál tak, a vár ha tó an erős ver seny
mi att egy elő re sen ki nem emelt árat, de
ár csök ke nés ről se hal lot tunk. A ta va lyi
sza bá lyo zás ér tel mé ben a nagy ke res ke -
dő ket hat-nyolc, a kis ke res ke dő ket 22
szá za lék kö rü li ár rés il let te meg, az ará -
nyok idén sem vál toz tak. Eb ből a ha -
szon ból kell ki gaz dál kod ni a ha vi bér-
és re zsi költ sé ge ken túl a rak tá ro zás,
kész le te zés, szál lí tás, mi nő ség biz to sí tás
költ sé ge it is. A pi ac ku ta tás sal fog lal ko -
zó IMS Health Kft. elő re jel zé se sze rint
pro fit csök ke nés sel kell szá mol nia a
ma gyar pi a con for gal ma zó ös  szes
gyógy szer cég nek.
– A nagy ke res ke dő cé gek nek ko moly
gaz da sá gos sá gi szá mí tá so kat kell vé -
gez ni ük, hogy a megnövekedett lo -
gisz ti kai ter hek mel lett üz le ti leg egy ál -
ta lán meg éri-e részt vál lal ni eb ből az
új pi ac ból – hív ta fel a fi gyel met a ne -
héz sé gek re dr. Feller An tal. – A
Hungaro phar mának ko moly lo gisz ti -
kai fel ada tot je lent a csak nem két ezer
új ér té ke sí té si pont rend sze res el lá tá -
sa. A nagy ke res ke dők kép te le nek lesz -
nek stra té gi ai tá mo ga tást nyúj ta ni a
kis ke res ke del mi for gal ma zás hoz. A
nö vek vő lo gisz ti kai ter hek mi att nincs
mód az FMCG-szektorban meg szo kott
ér té ke sí té si esz kö zök biz to sí tá sá ra.
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– Elő re lát ha tó lag feb ru ár vé gén az Agip-
kutaknál is meg kez dő dik a gyógy szer for -
gal ma zás – tud tuk meg Er dé lyi Ta más tól,
az Agip kom mu ni ká ci ós mun ka tár sá tól. 
Az ügy az en ge dé lyez te tés stá di u má ban
van, meg tör tén tek a meg ál la po dá sok a
be szál lí tók kal, el ké szül tek a zárt szek ré -
nyek. A tár sa ság negy ven-öt ven ter mék -
kel in dul, de fi gye lem mel kí sé ri a már ke -
res ke dő kon ku ren cia pi a ci vis  sza jel zé se it,
és en nek fé nyé ben vál toz hat a for gal -
maz ni kí vánt ké szít mé nyek kö re. Az olasz
ér de kelt sé gű vál la lat a MOL-hoz ha son ló -
an fo ko za to san ve ze ti be töl tő ál lo má sa in
a gyógy szer for gal ma zást. El ső fá zis ban
öt-hat kút nál le het majd OTC-termékeket
be sze rez ni, de a ta pasz ta la tok függ vé -
nyé ben akár már idén to vább fog ják nö -
vel ni a gyógy szer-ke res ke de lem be be -
vont ku tak szá mát. El kép ze lé se ik sze rint
jö vő re az Agip min den egy sé gé nél el ér -
he tők lesz nek a ter mé kek. 

A töl tő ál lo más ok sze mély ze te to vább -
kép zés ben fog ré sze sül ni, hogy a tör -
vény ben elő írt tá jé koz ta tá si kö te le zett -
ség nek ele get tud ja nak ten ni, de nyom -
ta tott tá jé koz ta tók és call cen ter is el ér -
he tő lesz a vá sár lók szá má ra. 
Pon tos szá mí tá sok a vár ha tó be vé te lek ről
az Agipnál sem ké szül tek, vé le mé nyük sze -
rint fél-egy év re van szük ség ah hoz, hogy
fel mér jék, va ló já ban mek ko ra a ke res let a
gyógy sze rek iránt a ben zin ku tak nál. 
– Bí zunk ab ban, hogy a be szál lí tó gyógy -
szer-nagy ke res ke dők a si ke res együtt -
mű kö dés re mé nyé ben az in du ló be ru há -
zá sok na gyobb ré szét vál lal ni fog ják –
mond ta Er dé lyi Ta más. ■

Agip joining the business
Agip has submitted an application for a license to sell OTC
products. They already have the required equipment and
have signed contracts with suppliers. They will begin with
40-50 products, but this may change later. They intend to
increase the number of petrol stations selling OTC prod-
ucts gradually over the year, until all their units will have
these in stock, sometime next year. ■

Az Agip is in dul

vény nél kül vá sá rol. To váb bi 11 szá za lé kot
azon ban ma gán-be teg biz to sí tók re cept -
je i vel sze rez nek be, ame lyek nél  a biz to sí -
tó hoz zá já rul a ter mé kért ki fi ze tett ös  -
szeg hez. 
A cso ma go lá si egy sé gek szem pont já ból a
tel jes né met pi ac 2,5 szá za lék kal lett ki -
sebb, egyik év ről a má sik ra. Az OTC csök -
ke né si üte me na gyobb, mint a re cept kö -
te les szeg mens ben.
Ös  sze sen 1,84 mil li árd da rab cso ma go lá si
egy sé get ér té ke sí tet tek Né met or szág ban

2005. október–2006. szep tem ber között.
Eb ből 34 szá za lék kal ré sze sed tek a re -
cept kö te les, 66-tal pe dig a re cept nél kü li
ter mé kek.

Pa ti kák és élel mi szer bol tok
Az OTC ne ga tív trend jé nek fő oka, hogy
Né met or szág ban ta valy má jus el se jén
élet be lé pett egy tör vény a gyógy szer el -
lá tás gaz da sá gos sá gá ról. Azt cé loz za,
hogy a be teg biz to sí tók ke ve seb bet költ -
se nek gyógy szer re. En nek kö vet kez té ben
a né met la kos ság ke ve sebb vény nél kül
kap ha tó gyógy ha tá sú ké szít ményt vá sá -
rol re cept re, mi vel an nak tá mo ga tá sát is
kény te le nek vis  sza fog ni a be teg biz to sí -
tók. 
A ko ráb bi tá mo ga tás csök ke né se, il let ve
meg szű né se sok fo gyasz tó szá má ra
vissza tar tó erő: rit káb ban, ke ve sebb ilyen
ké szít ményt vá sá rol nak. Ez a csök ke nés
egyik lé nye ges oka.  A re cept nél kül vá sá -
rolt OTC ter mé kek fő ér té ke sí té si csa tor ná -
ja a gyógy szer tár Né met or szág ban, 86 szá -
za lé kos pi a ci ré sze se dés sel. Az élel mi szer-
kis ke res ke de lem re (Aldi és dro gé ri ák nél -
kül) 14 szá za lék jut. Az ös  szes cso mag jó val
több mint egy har ma dát ad ják el a gyógy -
szer tá ra kon kí vül Né met or szág ban. ■

Melisek Eszter–Turcsán Tün de

Opposite trends in Germany
According to an analysis by the German Nielsen Subsidiary, he
German market of  pharmaceutical products grew by 0,5 per
cent between October 2005 and September 2006 compared
to the preceding period. Total turnover amounted to EUR
34,35 billion. Pharmaceuticals which require a prescription
accounted for 79 per cent of total sales, while OTC products
accounted for 21 per cent. Opposite trends were observed in
the two segments. Sales of  pharmaceuticals which require a
prescription grew by 1,5 per cent, while those of OTC prod-
ucts fell by 3,3 per cent. 79 per cent of  OTC sales were gen-
erated by people purchasing without consulting a doctor.
Another 11 per cent were generated using prescriptions from
private health insurance companies. The negative trend in
OTC sales is the result of new legislation aimed at reducing
spending by insurance companies on pharmaceutical prod-
ucts. The reduction or withdrawal of subsidies has had its
effect on most consumers. Pharmacies have an 86 per cent
market share in the sales of OTC products in Germany, while
FMCG retailers have 24 per cent. ■

tren dek a né me tek nél
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A gyár tók nem lel ke sek
Úgy tű nik, a gyógyszergyártók sem túl -
zot tan lel ke sek. Az év ele jén egyes ma -
gyar gyár tók még azt is fon tol gat ták,
hogy le ve te tik ter mé ke i ket a pa ti kán
kí vül for gal maz ha tó sze rek lis tá já ról,
mert úgy lát ták, az új ér té ke sí té si csa -
tor na el lá tá sa a vár ha tó be vé te lek hez
ké pest arány ta la nul nagy költ ség gel jár.
(Olyan han gok is hal lat szot tak, hogy az
új ver seny tár sak ból nem ké rő patika -
lobbi állt a hát tér ben.) Min den eset re a
le he tő sé get a szak tár ca egy moz du lat tal
meg szün tet te, mos tan tól csu pán az
OGYI dönt he ti el, hogy mely sze rek ke -
rül nek fel vagy le a gyógy szer tá ron kí -
vül for gal maz ha tó sze rek lis tá já ra.
A Richter Ge de on Rt. ese té ben a pa let -
ta mint egy 90 szá za lé ka vény kö te les ké -

szít mény, csak né hány OTC-termékük
van, így szá muk ra üz le ti szem pont ból a
kér dés ke vés bé je len tős. Je len leg vizs -
gál ják, hogy pár ké szít mény mi att ér de -
mes-e a meg szo kott diszt ri bú ci ós csa -
tor ná kat ki egé szí te ni újak kal a pa ti kán
kí vü li for gal ma zás ér de ké ben.
– Amen  nyi ben az OGYI ál tal OTC-nek
mi nő sí tett stá tu sú ké szít mé nyek ese té -
ben ez nem a cég dön té se lesz, a Richter
ter mé sze te sen jog kö ve tő ma ga tar tást
fog ta nú sí ta ni – nyi lat koz ta la punk nak
Beke Zsu zsa pr-vezető.

250 új egy ség re szá mít a ka ma ra
Nagy vá ra ko zás elő zi meg a szu per mar -
ke tek ben fel ál lí tan dó egész ség szi ge tek
vagy gyógy szer tá rak meg nyi tá sát. Az
ÁNTSZ-től ka pott in for má ci ók sze rint

a Spar és a Tesco már az ér dek lő dők kö -
zött van, de ál lás hir de té sek alap ján úgy
tű nik, a Cora is rá moz dul a le he tő ség re.
A leg na gyobb be vá sár ló köz pont ok ban
önál ló üz let ként már ma is van nak
„naturaboltok”, né hol eze ket ki bő vít ve
nyíl nak gyógy szer tá rak. 
A pa ti kák nak ko ráb ban adott jog sza bá -
lyi vé de lem mi att alig né hány új gyógy -
szer tár nyíl ha tott az el múlt évek ben,
most pe dig egy hó nap alatt negy ven nél
több üz let re kér tek en ge délyt az
ÁNTSZ-nél, a leg töb bet ter mé sze te sen
Bu da pes ten és Pest me gyé ben. 
A Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra
(MGYK) vá ra ko zá sai sze rint 2007 má -
so dik fe lé re a be vá sár ló köz pont ok ban,
hi per mar ke tek ben két száz öt ven új
gyógy szer tár nyíl hat – mond ta Hávelné
Szat má ri Ka ta lin, az MGYK al el nö ke.
Az ala pí tás egyik fel té tel ének sza bott
24 órás nyit va tar tás biz to sí tá sa nem
okoz hat gon dot pél dá ul az egyet len or -
szá gos non stop hipermarketláncnak
vagy a he ti 60 órás, il let ve a 40 órás
nyit va tar tás és fo lya ma tos ké szen lét is
kön  nyen tel je sít he tő kö ve tel mény nek
tű nik. ■

Hajdu Szil via
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Az egész ség ügyi re -
form és a gyógy szer -
for gal ma zás li be ra li -
zá lá sá nak kö vet kez -
mé nye képp egy re na -
gyobb fon tos ság gal
bír a tu da tos, cél zott
és meg fe le lő mód sze -
rek kel a pá ci en sek hez
el jut ta tott kom mu ni -

ká ció. Az EMEA meg ha tá ro zá sa ér tel -
mé ben a gyógy szer szin te sem mit
nem ér tá jé koz ta tás nél kül. 

E té telt egy re több tu do má nyos vizs gá lat
tá maszt ja alá: a gyógy szer rel tör té nő
gyó gyí tás ered mé nyes sé ge je len tő sen
nő, ha a be te gek meg ér tik és át ér zik a
te rá pia szük sé ges sé gét és lé nye gét, te -
hát egy faj ta bel ső mo ti vá ció ala kul ki a
pá ci en sek ben.
E bel ső mo ti vá ci ót ki ala kí tan dó fon tos
sze rep jut a már kák nak és a hoz zá juk kö -
tő dő már ka ér té kek nek – amennyi ben
ezek ész lel he tő ha szon nal jár nak. Ma már
vizs gá la tok bi zo nyít ják, hogy ezek is me -
re te ré vén vá sár lás kor csök ken a dön tés -
hely zet ben fel lé pő bi zony ta lan ság, az
adott gyógy szer sze mé lyes hasz ná nak
meg ta pasz ta lá sa ér zel mi biz ton sá got és
relaxált tu dat ál la po tot, azo nos ság tu da -
tot és lo ja li tást te remt. 
A ha zai gyógy szer- és egész ség ügyi ku ta -
tá si szak ma sze rep lő je, a GfK LHS

Healthcare egyik fel mé ré sé ből ki de rült,
hogy a pá ci en sek az el sőd le ges tá jé ko zó -
dá si for rá sok ból – így be teg tá jé koz ta tók -
ból, or vos-be teg és pa ti kus-be teg ta lál ko -
zók al kal má val – csak kor lá to zott vagy ép -
pen pon tat lan in for má ci ó hoz jut nak a te rá -
pi á juk so rán szá muk ra ren delt gyógy sze -
rek ről, így ke vés sé for mál hat nak vé le ményt
a sze rek szá muk ra fon tos hasz ná ról. 
Pe dig fon tos len ne a meg fe le lő tá jé koz -
ta tás egy olyan hely zet ben, ami kor nem -
zet kö zi ta pasz ta la tok sze rint is az új
gyógy szert ka pó kró ni kus be te gek 28
szá za lé ka a 10. nap után ab ba hagy ja a
gyógy szer sze dést, ez zel pe dig sok szor
hát rál tat ja sa ját gyógy ulá sát. A GfK LHS
Healthcare ha zai vizs gá la tai sze rint a pá -
ci en sek hez el jut ta tott in for má ció a kró ni -
kus be teg sé gek ke ze lé si ha té kony sá gát
je len tős mér ték ben – ma gas vér nyo más-
be teg ség ese tén pél dá ul akár 65 szá za -
lék kal is – ké pes nö vel ni. ■

Lack of information can
slow down therapy
As a result of the liberalisation of  the pharmaceutical
market and the reform of the health system, targeted
and adequate communication is becoming more impor-
tant. Medicine without information is practically useless.
According to several surveys, medicines are used far
more efficiently if patients understand the therapy and
are motivated by this understanding. Brands and brand
values play an important role in motivating patients, pro-
vided benefits are marked and notable. According to a
survey prepared by GfK LHS Healthcare, patients are gen-
erally not informed well enough about the medicines
used for therapy. ■

Market pressure
instead of rational
business decisions
Domestic turnover cannot be estimated and foreign experi-
ence is diverse. A Gazdasági Versenyhivatal expects to see
fast market development and  more competition as a result
of new legislation about the liberalisation of the pharmaceu-
tical market. “The year of learning” as Lajos Molnár, minister
of health, calls 2007 has begun. New legislation was born
after long disputes regarding the foreseeable effects of  the
changes in the retail trade of  medicine. Pharmacists worried
about their businesses, argued against liberalisation,  where-
as other retailers saw a new opportunity to attract cus-
tomers. Hardly any numbers were used in the arguments, as
it is very hard to estimate how many customers will use the
new channels open to them. More mobile customers, who do
not visit pharmacies often, will probably welcome the oppor-
tunity to buy pain killers or vitamins in hyper markets or
petrol stations, but most customers will continue to buy OTC
products with other medicine in pharmacies. Dr. Antal Feller,
sales and marketing manager of Hungaropharma ZRt.
expects no more than HUF 3 billion of turnover to be gener-
ated in the new channels. In countries where OTC products
have been available outside pharmacies for a long time (like
the UK) more than 30 per cent of  total turnover is generat-
ed in the non-pharmacy segment. In recently liberalised mar-
kets like Denmark, or Italy, there was no rush for OTC prod-
ucts and still only a limited number of stores keep them in
stock. As a result of far more complicated logistics, whole-
salers cannot provide the kind of strategic support for retail-
ers which they are accustomed to in the FMCG market.
Manufacturers are not too enthusiastic about supplying new
channels either as logistic costs seem to be too high to
make these lucrative enough. On the other hand, 250 new
pharmacies are expected to open by the second half of
2007 in shopping centres, and hyper markets. ■

A tá jé ko zat lan ság hát rál tat hat ja 
a gyógy ulást 

Dr. Lan tos
Zol tán
di ví zió ve ze tő
GfK LHS Healthcare
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I zsó Lász ló, a ROSS
Systems Hun ga ry Kft.
ügy ve ze tő igaz ga tó ja sze -

rint az in for ma ti ka ug rás sze -
rű fej lő dé sé ből adó dó új le -
he tő sé gek nél kü löz he tet len -
né te szik a vál lalt irá nyí tá si
rend sze rek hasz ná la tát. Az
el lá tá si lánc ha té kony ke ze lé -
se egy re fon to sabb a na pi fo -
gyasz tá si cik ke ket gyár tó és
for gal ma zó cé gek kö ré ben.
Eb ben a ver seny ben
azon ban Ma gyar or -
szág je len tő sen le
van ma rad va. Az
igaz ga tó sze rint a
tej ter mék- vagy a
ma lom- és sü tő ipar -
ban a vál la lat irá nyí -
tá si rend sze rek el ter -
je dé se 30 szá za lék
kö rül van. A kon zerv- és
egyéb élel mi szer ka te gó ri ák -
ban, a hi gi é ni ai ter mé kek, a
hús fel dol go zás és a ke res ke -
de lem szeg men sé ben a vál la -
lat irá nyí tá si rend szert hasz -
ná lók ará nya je len tő sen ma -
ga sabb.

Nem jó az ál ta lá nos
Izsó Lász ló sze rint cé gük is -
mer te fel el ső ként, hogy az
ál ta lá nos vál la lat irá nyí tá si
rend sze rek va ló já ban egyik
ipar ág szá má ra sem nyúj ta -
nak tel jes kö rű meg ol dás, az
FMCG cé gek spe ci á lis gyár -
tá si fo lya ma ta it e meg ol dá -
sok több sé ge na gyobb át ala -

kí tás nél kül nem ké pes le fed -
ni. Az igaz ga tó sze rint a szá -
mos si ker te len ma gyar be ve -
ze tés mö gött ez az alap prob -
lé ma hú zó dik meg. Több
olyan eset tel ta lál ko zott, ahol
a dön tés ho zók csak ké sőn is -
me rik fel a da rab jegy zék re
(BOM) épü lő vál la lat irá nyí -
tá si rend sze rek és a foly to nos
gyár tás hoz (Process manu-
facturing) meg fe le lő, re cept

ala pú vál la lat irá nyí -
tá si rend sze rek köz ti
kü lönb sé ge ket.
A cég meg ol dá sa, a
ROSS Enterprise a re -
cept ala pú vál la lat irá -
nyí tá si rend sze rek
fej lesz té sé vel és be ve -
ze té sé vel fog lal ko zik.
Meg ol dá suk az igaz -

ga tó sze rint olyan le he tő sé -
ge ket biz to sít, ame lyek tá mo -
gat ják a ter mé kek egye dül ál -
ló igé nye i nek és ös  sze tett sé -
gé nek ki elé gí té sét, ha al ko tó -
ele mei és jel lem zői meg vál -
toz nak az elő ál lí tás so rán.

Perc re ké szen
– Az FMCG szek tor ra a gyor -
san for gó, gyor san vál to zó
kész le tek és az erős ver seny -
hely zet a jel lem ző ek, így az
üz let me net kéz ben tart ha tó -
sá gá hoz nap ra kész de még
in kább „perc re kész” kész let -
nyil ván tar tás szük sé ges – vé -
li Neumer At ti la, az e-Best
Ta nács adó Kft. mun ka tár sa.

Ezen túl me nő en az anya gi
fo lya ma tok fő mu ta tó i nak,
az egyes egy sé gek ka pa ci tá -
sá nak, il let ve az azo kon át fo -
lyó vagy ott vá ra ko zó erő for -
rás ok mu ta tó i nak va lós ide jű
is me re te, va la mint a be avat -
ko zás, a ter me lés, il let ve a
diszt ri bú ció gyors vál toz ta -
tá sá nak le he tő sé ge is szük sé -
ges. A ve vői ren de lé sek rö vid
ha tár ide jű ek, nem ter ve zett
mó don vál toz hat nak, s a
nagy ve vők ál ta lá ban igen
erős al ku po zí ci ó ban van nak
a be szál lí tók kal szem ben.
Ezért Neumer At ti la sze rint a
szek tor ban csak az a vál la lat
ké pes si ke re ket el ér ni, amely
ma xi má lis mér ték ben át lát -
ha tó vá te szi sa ját fo lya ma ta it
– meg te remt ve a perc re kész
és pon tos ada tok hoz va ló
hoz zá fé rés le he tő sé gét.
Neumer At ti la sze -
rint a ve vők igé nye i -
nek ki elé gí té se ér de -
ké ben a cé gek nek fo -
lya ma to san gon dol -
ni kell az új ter mé -
kek be ve ze té sé re,
rek lá mok, rek lám -
kam pá nyok szer ve -
zé sé re, ak ci ók, ak -
ció cso ma gok ki ala kí tá sá ra.
Eze ket a te vé keny sé gek si ke -
re sen csak több te rü let –

mar ke ting, ér té ke sí tés, lo -
gisz ti ka, ve vő szol gá lat, pénz -
ügy és a me nedzs ment – ha -
té kony együtt mű kö dé sé vel
le het vé gez ni. A ko or di ná ció
biz to sí tá sa, a ter ve zés, vég re -
haj tás és ér té ke lés alap ját a
ren del ke zés re ál ló in for má -
ció je len ti. Egy ha té kony ak -
ció meg ter ve zé sé hez is mer ni
kell a ve vői szo ká so kat, a
ren del ke zés re ál ló kész le te -
ket, a gyár tá si ter ve ket. A
gyor san for gó ter mé kek ki -
szol gá lá sá nak alap fel té te le
egy ha té ko nyan mű kö dő ér -
té ke sí té si és rak tár in for má -
ci ós rend szer.

A pa ra di csom 
és víz tar tal ma
– Nem mon da nám, hogy
egyik vagy má sik vál la lat irá -
nyí tá si rend szer jó vagy még

jobb az FMCG cé gek
szá má ra – fo gal maz
Visi De zső, az LLP
sales és mar ke ting
me ne dzse re.
A szak em ber sze rint
a vál la lat irá nyí tá si
rend sze rek pi a cán
meg fi gyel he tő, hogy
a leg több rend szer -

szál lí tó ipar ág-spe ci fi kus,
elő re át gon dolt és be ál lí tott
meg ol dá so kat ajánl ügy fe lei

Irá nyí tott
vál la la tok
Nincs egy sze rű hely zet ben az a cég, aki vál la -
lat irá nyí tá si rend szer be ve ze té sé vel igyek szik
költ sé ge it le fa rag ni, min den na pi te vé keny sé -
gét meg kön  nyí te ni. A pi a con sok a ter mék,
nem kön  nyű el iga zod ni.

Tész ta min den men  nyi ség ben
A Gyermely ZRt. mű köd te ti Ma gyar or szág leg na gyobb tész ta -
gyá rát. Ka pa ci tá sa – há rom mű sza kos üzem mód mel lett – éves
szin ten 25.000 ton nát je lent. Az el múlt évek ben je len tős be ru -
há zást haj tot tak vég re a tész ta gyár nál: el ső lé pés ként át épí tet -
ték az inf rast ruk tú rát, ez ma gá ba fog lal ta a JD Edwards vál la lat -
irá nyí tá si rend szer si ke res be ve ze té sét. A be ve ze tést az e-Best
Ta nács adó Kft. szak em be rei vé gez ték el. A vál la lat irá nyí tá si
rend szer ben ren del ke zés re ál ló nap ra kész in for má ci ók, ér té ke -
sí té si igé nyek, ve vői szo ká sok, ak tu á lis kész let-, költ ség- és ak -
ció ada tok se gí te nek ab ban, hogy a Gyermely ZRt. Ma gyar or -
szág ve ze tő tész ta szál lí tó ja le gyen. A JD Edwards vál la lat irá nyí -
tá si rend szer a tel jes ver ti ká lis fel épí tés mű kö dé sét le fe di, így a
cég a tel jes ter mék pá lyát el len őr zé se alatt tart ja. ■

All the pasta
Gyermely ZRt. has the biggest pasta factory in Hungary. They produce 25.000 tons of pasta
in three shifts annually. The introduction of the  JD Edwards management system by the
experts of e-Best Tanácsadó Kft. was a major development in recent years. ■

Izsó Lász ló
ügy ve ze tő igaz ga tó 
ROSS Systems 
Hun ga ry Kft. 

Visi De zső
sales és mar ke ting
me ne dzse r
LLP
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szá má ra. Az LLP is ren del -
ke zik ilyen sa ját fej lesz té sű,
vagy stra té gi ai part ne ri
meg ál la po dá sok alap ján kí -
nált ver ti ká lis meg ol dá sok -
kal. Sa ját fej lesz tés pél dá ul
az épí tő ipa ri, vagy lo gisz ti -
kai meg ol dás, de ami az
FMCG cé gek szá má ra ér de -
ke sebb: az LLP a LandStei -
nar ré gi ós lo ka li zá ci ós part -
ne re, amely az LS Retail ke -
res ke del mi rend szer fej lesz -
tő je. Az LLP for gal maz za a
Drink-IT (Helios-IT NV)
italgyár tók és -ke res ke dők
szá má ra ki fej lesz tett meg ol -
dást és a FoodVision
(Modus Consult) élel mi -
szer ipa ri vál la la tok fi gyel -
mé be aján lott rend szert. A
meg lé vő rend sze rek mel lett
Visi De zső sze rint még fon -
to sabb a szak ér te lem, kü lö -
nö sen az ipar ág spe ci fi kus
szak tu dás, ami nél kül bár -
mi lyen csil lo gó-vil lo gó

rend szer be ve ze té se is le he -
tet len len ne.
Az LLP port fo li ó já ban szá -
mos olyan esz köz, meg ol dás
van, amely az FMCG cé gek
igé nye i nek meg fe lel nek. A
fen ti e ken kí vül ilyen meg ol -
dá sok a Mic ro soft vál la lat -

irá nyí tá si rend sze rei, a
Dynamics AX és NAV és az
ezek hez kap cso ló dó CRM és
kü lön bö ző üz le ti in tel li gen -
cia- és je len tés ké szí tő rend -
sze rek. Azok nak a cé gek nek
pe dig, akik több te lep hel  lyel
vagy le ány vál la lat tal ren del -

kez nek, a SunSystems üz le ti
és pénz ügyi al kal ma zá su kat
ajánl ják.
Az LLP szak kép zett ta nács -
adó csa pa tá val és szoft ver
meg ol dá sa i val az igé nyek nek
meg fe le lő tá mo ga tást nyújt
akár a pénz ügy, a gyár tás, a

A legtöbb rendszerszállító iparágspecifikus, előre átgondolt és beállított megoldásokat ajánl ügyfelei számára, 
amelyekkel a munkamenet átlátható és kézben tartható
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ke res ke de lem, az üz le ti in tel -
li gen cia, akár a CRM te rü le -
te in. Nagy ta pasz ta lat tal ren -
del ke zik a költséghatékony
kon zul tá ció, a test re sza bás,
a pro jekt me nedzs ment és
fej lesz tés te rü le tén. Az LLP a
nem zet kö zi pers pek tí vák és
a he lyi kö ve tel mé nyek, elő -
írá sok szak ér tő je ként ed dig
több mint 700 pro jek tet haj -
tott vég re vi lág szer te öt ven -
nél is több nem csak eu ró pai,
ha nem af ri kai, ázsi ai, ame ri -
kai or szág ban.
Visi De zső sze rint a rend sze -
rek be ve ze té se kor a leg kü -
lön bö zőbb fel ada tok kal
szem be sül het nek a kö zös
mun kák so rán. Pár pél dát ki -
ra gad va: a hús fel dol go zó
ipar ágak ban ti pi kus fel adat a
bon tás, egy ser tés ről pél dá ul
csak a fel dol go zás so rán de -
rül ki, hogy mi lyen men  nyi -
sé gű kü lön bö ző hús fé lét le -
het be lő le elő ál lí ta ni. A pa ra -
di csom ról csak ké mi ai elem -
zé sek után le het meg ál la pí ta -
ni, hogy men  nyi a cu kor
vagy víz tar tal ma. Az elő ző
két pél dá ban meg em lí tett
ese tek ben a be szál lí tó nak fi -
ze ten dő pénz ös  szeg csak a

tény le ges be szál lí tás után de -
rül ki. Az LLP sales és mar -
ke ting me ne dzse re sze rint
ipar ág spe ci fi kus prob lé mát
je len te nek a sza va tos sá gi
kér dé sek, a jö ve dé ki adó, a
sarzsos gyár tás, a fél kész ter -
mé kek to vább ér té ke sí té se

más ipar ágak szá má ra, a sze-
zonalitás, a nagy ke res ke de -
lem, a rak tá rak ke ze lé se, a
kis ke res ke de lem, a bi zo má -
nyo si ér té ke sí tés, és a mind -
ezek kel szo ros kap cso lat ban
lé vő gaz dál ko dá si spe ci a li tá -
sok. Visi De zső sze rint a spe -

ci fi kus prob lé mák mi att
min den be ve ze tés előtt a
meg ren de lő nek nyíl tan és
kö rül te kin tő en kon zul tál nia
kell a be ve ze tő cég gel, így
mind két part ner szá má ra vi -
lá gos sá vál nak a fo lya ma tok,
il let ve a be ve ze ten dő rend -
szer től el vár ha tó funk ci o na -
li tás.

Író asz tal szag tól 
men te sen
A ma gyar tu laj don ban lé vő
Megatrend Kft. sze rint a ke -
res ke de lem ben sze rep lő cé -
gek ese té ben a leg na gyobb
gon dot az je len ti, hogy nem
tud ják pon to san meg ál la pí -
ta ni, hogy egy be ve ze tés mi -
lyen költ sé gek kel jár, és nem
tud ják fo lya ma to san kö vet ni
ezt. Sok eset ben nem egy in -
teg rált rend szer rel old ják
meg a cé gek prob lé má i kat,
ha nem kü lön kis szi get rend -
sze re ket épí te nek fel, ame -
lyek gyak ran egy más tól izo -
lál tan mű köd nek. Ilyen meg -
ol dást egyet len cég sem en -
ged het meg ma gá nak, hi szen
a kis rend sze rek mű köd te té -
se, a szük sé ges szak em be rek

Ki sö pör ték a raktárat
Kö zel öt ven éves ha gyo mány és szá mos tit kos
re cept bir to ká ban, sa ját ha zá já ban a kek szek és
tea sü te mé nyek pi a cá nak mint egy 70 szá za lé -
kát mond hat ja ma gá é nak a szlo vá ki ai köz pon tú
I.D.C. Hol ding.
– A nem zet kö zi po zí ci ó it erő sí tő vál la lat nál
2004 vé gén dön töt tek ar ról, hogy a ko ráb ban
hasz nált me tó du so kat in teg rált vál la lat irá nyí -
tá si rend szer rel vált ják föl. En nek ki vá lasz tá sa -
kor el sőd le ges szem pont volt a meg ol dás nem -
zet kö zi sé ge – mond ja a ha zai le ány vál la la tot
irá nyí tó Had nagy Ró bert. Sze rin te nem en ged -
he tő meg, hogy egy vál la lat a szük sé ges nél na -
gyobb kész le te ket hal moz zon fel, és en nek tá -
ro lá sá ra ne tán még plusz rak tár te rü le tet is bé -
rel ni kell jen. A svéd IFS Applications vál la lat irá -
nyí tá si rend szert vá lasz tó I.D.C. fő cél ki tű zé se
ezért az volt, hogy a kész let mi nél ha ma rabb az
ügy fél hez ke rül jön. Egy ér tel mű volt szá muk ra,
hogy a vál la lat egé szé nél ugyan azt a rend szert
kell hasz nál ni. A szo ká sos lé pé sek után meg ha -

tá roz ták az egyes ter mék cso por tok ra vo nat ko -
zó kész let ma xi mu mo kat és pufferértékeket,
egyút tal be ve zet ték a ter mé kek sza va tos sá -
gá tól és a rak tár kész let től füg gő lo gisz ti kai ve -
zér lést. A be ve ze tés kö vet kez té ben el ha nya -
gol ha tó szint re csök kent a le járt sza va tos sá gú
kész le tek mér té ke, gyor sult a kész le tek for gá si
se bes sé ge, a kész let nagy ság a har ma dá ra
csök kent. A kész let ös  sze té te le meg kö ze lí ti az
ide á lis nak tar tott arányt. A rak tár te rü let nagy
ré sze fel sza ba dult, így bér be adás sal hasz no sít -
ha tó vá vált. Ja vul tak a költ ség meg ta ka rí tá si
mu ta tók és gyor sul tak a dön tés-elő ké szí té si
fo lya ma tok. ■

Being in the lead with biscuits
I.D.C. Holding based in Slovakia has a market share of 70 per cent

in biscuits and muffinsand 30 per cent if other sweets are included
as well. Approximately half of its total production worth USD 40 mil-
lion is exported. They decided to introduce an integrated manage-
ment system in 2004. One of the priorities in choosing a system was
that it had to be an international one and they finally picked IFS
Applications. As a result, the level of expired stocks fell to practi-
cally zero, speed of movement increased, and total stock were
reduced to a third of their original size. ■

A termékfajtáknál adódó speciális problémák miatt minden bevezetés előtt elengedhetetlen a nyílt és körültekintő
konzultáció a bevezető céggel
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kép zé se rend kí vüli fel ada tot
ró a cég re. A Megatrend
Infosys In teg rált Vál la lat irá -
nyí tá si rend sze rét kí nál ja az
élel mi szer ipa ri cé gek szá má -
ra, a meg ol dás a ter mék tel -
jes út ját nyo mon kö ve ti, a
nyers anyag fel vá sár lá sá tól
egé szen a kész ter mék ki szál -
lí tá sá ig a ve vő höz. A rend -
szer mo du lok ból áll ös  sze,
ezek a mo du lok a ke ze lik a
ter mel te tés, nyers -
anyag fel vá sár lás
kap csán adó dó spe -
ci á lis prob lé má kat,
be le ért ve a fi nan szí -
ro zá si kér dé se ket. A
rend szer ága zat ra
spe ci a li zált ér té ke sí -
té si meg ol dá so kat
kí nál, elekt ro ni kus
kap cso la tot épít ki a be szál lí -
tói és a ve vői kör rel, le he tő -
ség van a szám lák, ren de lé -
sek au to ma ti kus fo ga dá sá ra.
Ami rend kí vül fon tos az el -
múlt idő szak élel mi szer bot -
rá nyai kap csán: a rend szer
egy tel jes kö rű mi nő sí té si
rend szer, mik ro bi o ló gi ai mi -
nő sí tést, mi nő sí té si jegy ző -
köny vet ké szít. A Megatrend
a mo du lok fej lesz té se so rán
fo lya ma to san kon zul tált az
élel mi szer -ipa ri és mi nő ség -
irá nyí tá si szak em be rek kel,
an nak ér de ké ben, hogy a ki -
fej lesz tett rend szer ne le gyen
„író asz tal sza gú”, ha nem
meg fe lel jen az ága zat spe ci fi -
kus kö ve tel mé nye i nek. A
kon zul tá ció ered mé nye képp
si ke rült egy olyan ter mé ket
ki fej lesz te ni, amely meg fe le -
lő al kal ma zás ese tén meg te -
rem ti a vál la la tok szá má ra az
ISO 9000, az AFS, és az
FSYS/BRC szab vá nyok nak
meg fe le lő mű kö dés be ve ze -
té sét.

Meg ala po zott dön té sek
Az R&R Soft ware ZRt. is a
komp lex, in teg rált rend sze -
re ket tart ja az irá nyí tás és
kont roll ing vál la la ti szin tű
be ve ze té sé hez meg fe le lő esz -
köz nek. Rozenberszki Zsolt

ér té ke sí té si igaz ga tó sze rint
ezek a rend sze rek a ha té -
kony sá got, a sza bá lyo zott és
auditálható mű kö dést a
rend szer fo lya mat ve zér lő jé -
ben fel épí tett zárt fo lya ma -
tok kal tá mo gat ják. Az R&R
Soft ware ta pasz ta la tai sze -
rint a komp lex, in teg rált
rend szer be ve ze té sé nek
meg té rü lé se ak kor biz to sí -
tott, ami kor az in for ma ti ka

ál tal tá mo ga tott irá -
nyí tá si, sza bá lyo zá si
és el len őr zé si fel ada -
tok il let ve a prompt
és meg ala po zott dön -
té sek hez kap cso ló dó
in for má ció ér té ke
meg ha lad ja a rend -
szer be ve ze tés költ sé -
gét. Rozenberszki

Zsolt vé le mé nye sze rint a
szoft ve rek azon ban kü lön bö -
ző lo gi ka sze rint épül nek fel,
így a kü lön bö ző fel hasz ná -
lók nak a sa ját szem pont ja ik
sze rint kell mér le gel ni ük,
me lyik a meg fe le lő meg ol -
dás. 
– A nagy nem zet kö zi szoft -
ver cé gek ERP rend sze re it
ko ráb ban csak a mé ret ben
hoz zá juk ha son ló vál la la tok
tud ták meg fi zet ni – ál lít ja
Rozenberszki Zsolt. – Egy-
egy ilyen meg ol dás be ve ze té -
se akár több éves pro jekt is
le het, amely tar tal maz za a
vál la la ti fo lya ma tok tel jes
kö rű fel mé ré sét és (leg alább -
is cé loz za) azok le fe dé sét.
Ezek a szál lí tók az utób bi
évek ben meg je len tek ugyan
a kis- és kö zép vál la la tok pi a -
cán, szá muk ra azon ban „do -
bo zos” meg ol dá so kat kí nál -
nak. Te hát a ki sebb cé gek a
ma gas imp le men tá ci ós költ -
sé gek el ke rü lé se ér de ké ben
kény te le nek a sa ját üz le ti fo -
lya ma ta i kat hoz zá iga zí ta ni a
„kulcs ra kész” rend sze rek -
hez. Ez pe dig sok ve szélyt
rejt ma gá ban.
Az R&R Soft ware Zrt. meg -
ol dá sai ezt a lát szó la gos el -
lent mon dást old ják fel. Ipar -
ági „best practice” ta pasz ta -
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la to kat öt vö ző rend sze re i ket
min den eset ben cég spe ci fi -
ku san ve ze tik be.

Spe ci fi kus prob lé má ra
spe ci fi kus meg ol dás
– Az SAP több mint 25 ipar -
ág-spe ci fi kus meg ol dás sal
ren del ke zik, és ter mé sze te -
sen az FMCG cé gek szá má ra
is kí nál test re sza bott meg ol -
dá so kat – is mer te ti Pálfalvi
György, az SAP Hun ga ry Kft.
ér té ke sí tő je.
Sze rin te nem túl zás azt mon -
da ni, hogy az SAP is me ri és
ér ti is az FMCG szek tor igé -
nye it, ezért ezen vál la la tok
szá má ra is a leg jobb ipar ági
gya kor la to kat ké pes nyúj ta -
ni. A ma gyar vi szo nyok ra lo -
ka li zált ter mé kük se gít sé gé -
vel az FMCG cé gek ha té ko -

nyan néz het nek szem be a ki -
hí vá sok kal, hi szen az SAP
meg kön  nyí ti mun ká ju kat. 
Pálfalvi György sze rint az
SAP Hun ga ry szá mos re fe -
ren ci á val ren del ke zik FMCG
te rü le ten, mint pél dá ul a Bu -
da pes ti Hús pi ac, Pet Pack
vagy a Co-op. 
A szak em ber sze rint az
FMCG kis ke res ke de lem ben
ál ta lá no san elő for du ló prob -
lé ma a kész le tek gyors for gá si
se bes sé géből adódóan, hogy
az áruk va ló ban nap ra-, sőt
mi több, „perc re-kész” nyo -
mon kö ve té st igényelnek.
Ugyan  ak kor az FMCG vál la -
la tok – legyen szó akár ter -
me lő, akár for gal ma zó cé gek -
ről – az zal a prob lé má val néz -
nek szem be, hogy szá mos üz -
le ti kap cso la tot (be szál lí tók, ve vők) kell ke zel ni ük, emel -

lett kü lö nös hang súlyt kell
fek tet ni ük a rak tár kész let ak -
tu a li zá lá sá ra is az áruk sok fé -
le sé ge, mi nő sé gi és men  nyi -
sé gi kö ve tel mé nyei kö vet kez -

té ben. Te hát a vál la lat irá nyí -
tá si rend szer től, il let ve an nak
szál lí tó já tól is nagy pon tos sá -
got, oda fi gye lést kö ve tel – fe -
je zi be Pálfalvi György. ■

Czégeni Ibo lya

Management for companies
Companies which intend to reduce their costs and streamline their activities by introducing a man-
agement system do not have an easy task. There are a lot of products to choose from. László Izsó,
managing director of  ROSS Systems Hungary Kft. believes that IT management systems offer pos-
sibilities which should be taken advantage of. Efficient handling of the supply chain is becoming
more and more important for FMCG manufacturers and Hungary is quite far behind international
leaders in this field. He thinks that the reason behind most unsuccessful attempts to introduce IT
management systems is that the solutions offered by general systems are not suitable for the
specialised production processes of FMCG companies without adequate adaptation.  In many
cases,  decision makers fail to recognise the differences between BOM management systems and
Process manufacturing systems in time. The solution they offer, ROSS Enterprise is intended to
help in the  introduction of process manufacturing systems by offering possibilites which support
adapting to special manufacturing requirements of products with ingredients and characteristics
that change during t he processing. According to Attila Neumer from e-Best Tanácsadó Kft., not
up to date, but up to minute records of stocks are needed in the FMCG sector. Since orders from
clients have to be delivered quickly and these might change unpredictably, only manufacturers
which succeed in making their processes completely transparent can be competitive. Dezső Visi,
sales and marketing manager of LLP says that they have the LS Retail system to offer for FMCG
companies. LLp is also the distributor of the Drink-IT (Helios-IT NV) and the FoodVision (Modus
Consult) solutions. There are a number of tools and solutions in the product range of LLP which can
be useful for  FMCG companies. These include management systems from Microsoft , like
Dynamics AX and NAV  and CRM and various reporting systems linked to these.They have many
clients from the FMCG business not only in Hungary but in the local  region and world-wide as well.
The total number of projects they have completed to date is over 700. According to Megatrend
Kft., the biggest problem for FMCG companies  is that they are unable to estimate the costs of
product introductions and to monitor these continuously. In many cases a number of isolated sys-
tems are used instead of a single integrated system. Megatrend offers a solution based on moduls
developed with assistance from industry experts to ensure that these meet specific requirements
and can promote operations in compliance with  ISO 9000,  AFS and FSYS/BRC standards. R&R
Software Zrt. also regards complex, integrated systems as the appropriate tools for management
and controlling. Their sales manager, Zsolt Rozenberszki says these systems support efficiency
and regulated  operations. Return of the amount invested in introducing integrated management
systems is guaranteed if the value of regulatory and auditing tasks and the value of information
related to prompt and sound decisions exceeds those of introduction. The solutions of R&R
Software Zrt. serve to allow smaller enterprises to use systems tailored to their indivdual process-
es. SAP has over 25 industry-specific solutions, for FMCG companies as well. SAP is familiar with
and understands the requirements of the FMCG business which allows them to offer best prac-
tices. Their references include Budapesti Húspiac, Pet Pack and Coop. Their systems can tackle the
major problems in the FMCG sector, like the high speed stocks are moving at, which require the
real-time monitoring of merchandise, while a large number of clients and suppliers also need to be
handled. ■

Pöt  työs fel ada tok
A Pöt  työs Tú ró Ru di ról és a Milli tej ter mék csa lád ról jól is mert tej -
ipa ri cég, a Friesland Hun gá ria Ke res ke del mi és Ter me lő ZRt. az
ISYS-ON In for ma ti kai Kft.-t bíz ta meg lo gisz ti kai fo lya ma ta i nak
új já szer ve zé sé vel és fej lesz té sé vel, va la mint az MFG/PRO in teg -
rált vál la lat irá nyí tá si rend szer be ve ze té sé vel. A pro jekt kez de te -
kor az or szág 15 pont ján mű köd te tett lo gisz ti kai el osz tó-köz -
pon tot. 
A BPR te vé keny ség cél ja eb ben a pro jekt ben a lo gisz ti kai el osz -
tó köz pon tok mű kö dé sé nek egy sé ge sí té se, sza bá lyo zá sa és
egyi de jű leg a fo lya ma tok ha té kony sá gá nak nö ve lé se volt. A
meg va ló sí tás so rán a cég me nedzs ment jé nek ki emelt el vá rá sa
volt, hogy a fo lya ma tok egy sze rű söd je nek, ál ta lá no san al kal -
maz ha tók és a ké sőbb ki ala kí tan dó vál la lat irá nyí tá si rend szer re
le ké pez he tők le gye nek. A ki ala kí tott új lo gisz ti kai mo dell a cég
ha gyo má nya it ma xi má li san fi gye lem be ve szi, nem zet kö zi leg is
ver seny ké pes meg ol dást je lent. 
A meg va ló sí tás in for ma ti kai esz kö zé ül a Friesland az MFG/PRO
in teg rált vál la lat irá nyí tá si rend szert vá lasz tot ta. A ki ala kí tott új
mo dell az ad di gi 15 lo gisz ti kai el osz tó hely kö zül ket tő ben ala kí -
tott ki a köz pon ti rak tárt, míg a töb bi te lep hely re gi o ná lis cross-
docking fel ada to kat lát el, ami ki küsz öbö li a rö vid sza va tos sá gú
ter mé kek kész le te zé sét A meg ol dás ki ala kí tá sá ban az
MFG/PRO rend szer mel lett fon tos sze rep ju tott az MFG/PRO
raktárirányítási mo dul já nak, a QAD AIM-nek. (Advanced
Inventory Management), mely a tel jes kö rű rak tár irá nyí tás mel -
lett a cross-docking diszt ri bú ci ós funk ci ó kat is el lát ja. ■

Tasks with spots
Friesland Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt. was established by the fusion of  Nutricia

Kereskedőház Rt and Nutricia Termelőház Rt. Nutricia Kereskedőház contracted ISYS-ON
Informatikai Kft. to reorganise its logistic processes and to introduce the  MFG/PRO inte-
grated management system, with its warehouse mangement modul,  QAD AIM (Advanced
Inventory Management). ■

A kiskereskedelemben általánosan előforduló probléma a készletek gyors
forgási sebességéből adódóan, hogy az áruk napra-, sőt „percrekész” nyomon
követést igényelnek

TM_2007-03:TM3_v1  2007.03.01.  7:01  Page 40



informatika

2 0 0 7 .  m á rc i u s

41

Aszak em ber sze rint a
ré gi mar ke ting ér vek,
hogy az elekt ro ni kus

fo lya ma tok gyor sab bak,
pon to sab bak, ke ve sebb a pa -
pír fel hasz ná lás, ke -
ve sebb a rek la má -
ció, élő mun kát ta ka -
rít meg a cég, iga -
zak, de ma már sok -
kal meg győ zőbb ér -
vek szól nak az új
tech no ló gi ák be ve -
ze té se mel lett. A
nagy ke res ke dő cé -
gek az egy re erő sö dő pi a ci
ver seny mi att kény te le nek
nö vel ni a ha té kony sá got,
csök ken te ni a költ sé get. En -
nek ér de ké ben elekt ro ni kus
fo lya ma tok kal vált ják fel a
ré gi pa pír ala pú fo lya ma to -
kat, a pa pír do ku men tu mok
fel dol go zá sá nak költ sé ges és
las sú rend sze rét. Az FMCG-
szektor nagy cé gei, áru ház -
lán cok és nagy be szál lí tók, az
új tech no ló gi ák be ve ze té sé -
vel nö ve lik ha té kony sá gu kat,

se gít sé gük kel gyor san tud -
nak re a gál ni a vál to zá sok ra.
A kis cé gek az el múlt évek -
ben nem so kat pro fi tál tak az
elekt ro ni kus ke res ke del mi

mód sze rek al kal ma -
zá sá ból, szá muk ra ez
nem je len tett je len tős
meg ta ka rí tást, és sze -
re pük is elég pas  szív
volt, mint az elekt ro -
ni kus meg ren de lé sek
fo ga dói. Springel Já -
nos sze rint a be szál lí -
tó ki sebb cé gek nek je -

len leg a pi a ci hasz not az je -
len ti, hogy be ke rül het nek, il -
let ve bent ma rad nak a nagy
üz let lán cok be szál lí tói kö ré -
ben. Szá muk ra alap ve tő,
hogy a nagy ügy fe lek fo lya -
ma ta i hoz iga zod ja nak.
Azon ban a kö zel jö vő ben je -
len tős vál to zás kö vet kez het
be, hi szen az elekt ro ni kus
szám lá zás fel tét ele i nek meg -
te rem té sé vel a kis be szál lí tók
is ak tív ré sze se i vé váll nak az
elekt ro ni kus fo lya ma tok nak,

mint az elekt ro ni kus szám -
lák ki bo csá tói.

Igény van a szol gál ta tás ra
Springel Já nos sze rint egy or -
szá gos há ló zat tal ren del ke ző
üz let lánc évi 300-350 ezer
szám lá tól 1-1,5 mil lió szám -
láig fo gad be. Ezek rend sze -
re zett, szak sze rű tá ro lá sá hoz
óri á si tá ro ló ka pa ci tás ra van
szük ség. A fo lya ma tok elekt -
ro ni zá lá sa kö vet kez té ben a
fo lya ma tok nem csak gyor -
sab bak ká és egy sze rűb bé vál -
nak, de meg szűn het a pa pír -
do ku men tu mok tá ro lá sa is.
Ugyan ak kor az elekt ro ni kus
do ku men tu mok tá ro lá sá ra a
jog sza bály ok ko moly elő írá -
so kat, kö ve tel mé nye ket fo -
gal maz tak meg, ami nem
min den fel hasz ná ló szá má ra
tel je sít he tő, vagy csak na -
gyon költ sé ge sen.
Ezt a pi a ci igényt fel is mer ve a
Ma gyar Telekom egy olyan
ar chi vá lá si szol gál ta tás be ve -
ze té sét ter ve zi, amely a je len -
le gi jog sza bá lyi elő írá sok nak
meg fe le lő en, hi te les mó don
tá rol ja az elekt ro ni kus szám -
lá kat. A szol gál ta tás se gí ti
majd fel hasz ná ló it ab ban is,
hogy az ügy fe lek az ar chi vált
szám lák „elő ke re sé se kor” az
ar chi vált fáj lon felül, csa tol -
tan meg kap ják az APEH ál tal
elő írt meg je le ní té si for má -
ban is a szám lát! A T-Systems

a kö vet ke ző ne gyed év ben
ter ve zi be ve zet ni az EDI-
alapú szám lát, az azt kö ve tő
ne gyed év ben pe dig a di gi tá -
li san alá írt és idő pe csét tel el -
lá tott szám lák és egyéb do ku -
men tu mok ar chi vá lá sát. Az
ar chi vá lá si szol gál ta tás ki ala -
kí tá sá nál, be ve ze té sé nél
alap ve tő szem pont a T-
Systems szá má ra, hogy a
szol gál ta tás 100 szá za lé ko san
fe lel jen meg a ha zai tör vé nyi
és ha tó sá gi elő írá sok nak.

Elekt ro ni kus író gép
Az EDI-szolgáltatások ki ala -
kí tá sa kor min den képp szem
előtt tart ják, hogy a kis- és
kö ze pes vál lal ko zá sok nál in -
ho mo gén az in for ma ti kai
inf rast ruk tú ra, vál to za tos a
ren del ke zés re ál ló szak tu dás
is. Ne he zebb a szük sé ges (és
a jo gi sza bá lyo zá so kat is ki -
elé gí tő) in for ma ti kai hát te ret
meg te rem te ni ah hoz, hogy
az elekt ro ni kus szám la ki bo -
csá tás va ló ság gá vál jék. Ezért
a szol gál ta tá so kat úgy ala kí -
tot ták ki, hogy mi ni má lis in -
for ma ti kai tu dás ra le gyen
szük ség an nak hasz ná la tá -
hoz. A T-Online ál tal kí nált
webEDI szol gál ta tás Springel
Já nos sze rint an  nyi ra fel -
hasz ná ló ba rát, hogy al kal -
ma zá sá hoz nem kell na -
gyobb szak is me ret, mint egy
elekt ro ni kus író gép hez. ■  C. I.

Springel Já nos
ve ze tő kon zu lens
T-Systems

Kö ze le dik a
pa pír men tes
ügy vi tel ko ra
Ami kor elekt ro ni kus ke res ke de lem ről be szé -
lünk FMCG-cégek ese té ben, ak kor az úgy ne ve -
zett core bu si ness hez tar to zó te vé keny sé gek
fo lya ma ta i nak elekt ro ni zá lá sá ról van szó –
mond ja Springel Já nos, a T-Systems ve ze tő
kon zu len se.

The age of paper-free administra-
tion is near
E-commerce in the case of FMCG companies means digitalisation of the activities which belong to
the core business – says János Springel, leading consultant of  T-Systems. In addition to old argu-
ments about electronic processes being faster, more convenient and more economic to use than
paper-based processes,  even more convincing arguments exist today. Big retail companies need
to increase efficiency and cut costs as a result of tougher competition. New technologies allow
FMCG companies to respond to changes quicker, since suppliers are forced to adapt very closely
to the requirements of their big clients. According to János Springel, a nation-wide retail chain
accepts between 300,000-1,500,000 invoices a year. An enormous storage capacity is required to
store these in an organised system. Processes are not only becoming faster and simpler, but  stor-
age of paper documents may no longer be necessary. However, strict regulations are in effect
regarding the storage of electronic documents, which not all users are able to comply with. Based
on this market demand, Magyar Telekom is planning to introduce a record-keeping service for its
clients, which would meet the legal requirements. T-Systems is planning to introduce EDI based
invoices in the next quarter, while storage of digitally signed and stamped invoices and other doc-
uments in 100 % compliance with legal provisions, would start in the following quarter. They need
to consider in developing their EDI services that small and medium business have very diverse IT
infrastructures, which means it is not very easy to establish a legally compliant background for e-
invoicing. As a result, using their services will only require minimum IT expertise from clients. The
web EDI service offered by T-Online is so user-friendly that using it requires no more IT expertise
than using an electronic typewriter. ■
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Ané met or szá gi 2006-
os fut ball-vi lág baj -
nok sá gon név re szó ló,

RFID-címkékkel el lá tott je -
gye ket vá sá rol hat tak a sport -
ra jon gók. Ja pán ban ki ta lál -
ták a mos ha tó és va sal ha tó
RFID-lapkát, amit a mo so -
dák ba be ér ke ző szen  nyes ru -
ha azo no sí tá sá ra hasz nál -
nak. A brit út le ve lek be is
már be épí tet ték ezt a bi zo -
nyos csi pet.
A hí rek mind azt mu tat ják,
hogy az RFID-azonosítást
egy elő re spe ci á lis te rü le te -
ken hasz nál ják, és no ha
meg van rá a le he tő ség, hogy
a min den na pi élet ben egy re
gyak rab ban ta lál koz zunk ve -
lük, tö me ges el ter je dé sük re
még vár ni kell.

Drá ga cím kék
– Az FMCG-cégek je len leg
rak lap- és gyűj tő cso ma go lás
szin ten al kal maz zák az RFID-
technológiát – is mer te ti Rácz
Lász ló, az Ál la mi Nyom da
chipkártya- és RFID-
ta nács adója. – A tö -
me ges fel hasz ná lá sa a
lo  gisz ti ká ban az ame  -
ri kai Wal-Martnál va -
ló sult meg el ső ként,
mi vel a be szál lí tók tól
meg kö ve tel ték az
RFID-alapú nyo mon
kö vet he tő sé get.
A szak em ber Eu ró pá ban a
né met Metro és az an gol
Tesco lán cot em lí tet te pél da -
ként, ezek nél a cé gek nél foly -
nak ilyen irá nyú tesz te lé sek.
Rácz Lász ló sze rint a vo nal -
kód dal szem ben az RFID-
nek több elő nye van. Pél dá ul
nem szük sé ges az ol va só nak
„rá lát nia” a cím ké re, az adat

akár egy lá da bel se jé ből is ki -
ol vas ha tó. Az üt kö zés men tes
tech no ló gi á nak kö szön he tő -
en egy szer re na gyobb men  -
nyi sé gű cím ke is le ol vas ha tó.
Az RFID-címke több ada tot
tud tá rol ni (pél dá ul egye di
sor szá mot), és emi att Rácz
Lász ló sze rint al kal mas a ter -
mék szin tű nyo mon kö ve tés re
és a már ka vé de lem re is.
A szak em ber sze rint az
RFID-technológia tö me ges
el ter je dé sé re az el kö vet ke ző
évek so rán le het szá mí ta ni,
mert ek kor je len nek meg
majd a ter mék szin tű al kal -
ma zá sok fő leg a gyógy szer-
és élel mi szer ipar ban. A tech -
no ló gia tö me ges el ter je dé sé -
nek je len leg az RFID-azono -
sítók ára szab ha tárt (na -
gyobb men  nyi ség ben 20 fo -
rint ba ke rül da rab juk). Az
Ál la mi Nyom da szak em be re,
Rácz Lász ló bi za ko dó, sze rin -
te az al kal ma zá sok szá má nak
nö ve ke dé sé vel ezen a té ren
to váb bi csök ke nés re le het

szá mí ta ni.

Sport sze let re 
nem gaz da sá gos
– Je len leg több tí pu -
sú RFID-címkét le -
het kap ni az RFID-
piacon – in for mál
Stein binder Ro mu -
lus, a Synergon üz -

let ág ve ze tő je. – A cím ke
gyár tói min den egyes ügy fél -
től meg kér de zik, hogy mi -
lyen jel le gű ter mék kel kap -
cso lat ban kí ván ják hasz nál -
ni, mi lyen a cso ma go lás, il -
let ve mi lyen a kör nye zet,
ami ben hasz nál ni sze ret nék,
za var ja-e ott va la mi a rá dió -
frek ven cia ter je dé sét. A vá la -

szok függ vé nyé ben le het ki -
vá lasz ta ni az adott ter mék re
va ló RFID-címkét.
A Synergon szak em be re sze -
rint na gyon fon tos, hogy a
cím ke ára ver seny ké pes le -
gyen, és még a cso ma go lás
fo lya mán be épül jön a ter -
mék árá ba. Is mer ve a je len -
le gi RFID-címkeárakat,
Stein binder Ro mu lus sze rint
az FMCG-cégek ál tal for gal -
ma zott ter mé kek be még
nem le het be épí te ni. Csak a
pél da ked vé ért: egy
Sport sze let ára ve te -
ke dik az RFID-tag
árával… 
Az át ál lás a vo nal -
kód ról az RFID-cím -
keazonosításra nem
tud és nem fog meg -
tör tén ni az egyik
nap ról a má sik ra,
mert a kis ke res ke del mi in -
for ma ti kai rend sze re ket is át
kell ál lí ta ni, va la mint a gyár -
tói ol da lon is min den be szál -
lí tó nak ele get kell ten nie a
kö ve tel mé nyek nek. A
Synergon szak em be re sze -
rint már az áru cik kek be ér -

ke zé sé nél fon tos, hogy el len -
őriz zék az áru ra már gyá ri -
lag fel he lye zett RFID-cím -
két. Ha ezt csak az üz let ben
tör té nő be vé te le zés nél he lye -
zik fel a ter mék re, ak kor a

be vé te le zé si fo lya mat
le las sul, és a tech no -
ló gia be ve ze té sé vel
el várt elő nyö ket – va -
gyis a fo lya ma tok
gyor sí tá sát – a rend -
szer be ve ze té sé vel
nem érik el. Na gyobb
nem zet kö zi cé gek
már kí sér le ti üz le tek -

ben tesz te lik az RFID-azono -
sító kat. Stein bin der Ro mu -
lus azt mond ja, az ipar cik kek
és ru ha ter mé kek ese té ben
ér he ti meg az RFID-azono -
sító al kal ma zá sa, ahol a költ -
sé gek már el vi sel he tők. ■
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Cím ké zett la pok
Ma rad junk a ré gi vo nal kód nál vagy tér jünk át a mo der nebb, oko sabb
RFID-re? A kér dést gyak ran te szik fel ma guk nak cé gek tu cat jai szer te a
vi lág ban. A szak ér tők sze rint még ér de mes vár ni.

Labelled chips
Should we stick to the old magnetic code, or should we change to the smarter RFID? According to
experts, we should wait.  At the Football World Cup held in Germany, visitors bought personalised
tickets with RFID labels, while washable RFID labels are used in Japanese laundries to identify cloth-
ing and British passports have also been fitted with that microchip. Though RFID technology is used
more frequently, we still have to wait years for everyday use. RFID technology is used by FMCG
companies for bulk packaging and palettes at the moment. Large-scale use has first been intro-
duced by Wal-Mart, while Tesco and Metro are testing the technology in Europe. RFID labels can
store more data than magnetic code and can be used for tracking individual items as well as for
protecting brands. At the moment, RFID technology is too expensive for common use, with RFID
labels costing HUF 20 in large quantities. Several types or RFID labels are available. Manufacturers
of the label  ask each client about the details of the application the label is intended for and then
select the most practical type for the specific task and environment.  At present prices, RFID labels
are not practical for use on FMCG products, since they cost as much as a Sportszelet… Conversion
from magnetic code systems to RFID will not happen overnight, since the IT systems of both retail-
ers and manufacturers will  have to be adjusted. Synergon Rt, has received several enquiries from
clients regarding problems of  compiling inventories of existing assets. The price of RFID labels can
be added to the cost of existing equipment. Whereas most companies use magnetic codes for
inventories at the moment, RFID labels could speed up the process of  compiling inventories sig-
nificantly and could also reduce the number of  errors made by humans. ■

Rácz Lász ló
chipkártya- és 
RFID-tanácsadó
Ál la mi Nyom da NyRt.

Steinbinder
Ro mu lus
üz let ág ve ze tő
Synergon NyRt.
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Az e-ke res ke de lem
hasz ná la ta ma nap ság
a me ző gaz da ság ban

sem je lent in no vá ci ó nak szá -
mí tó újí tást, ha nem egy
szük sé ges lé pést – mondja
Mé szá ros Me lin da, a me ző -
gaz da sá gi cé gek ös  sze fo gá sát
elő se gí tő Ag rár ka pu Kft.
ügy ve ze tő igaz ga tó ja. Az e-
ke res ke de lem egy új
ér té ke sí té si csa tor na
a me ző gaz da sá gi cé -
gek szá má ra, amely -
nek se gít sé gé vel még
több ter mé ket ad hat -
nak el. Az ügy ve ze tő
igaz ga tó sze rint az
ag rár cé gek több sé ge
má ra már fel is mer te,
hogy aki fej lesz te ni sze ret né
cé gét és fej lőd ni sze ret ne,
an nak min den fé le kép pen
szük sé ge van az e-ke res ke de -
lem re.

Ter mény ke res ke de lem mel
bő vül nek
Mé szá ros Me lin da sze rint
2002-es in du lá suk kor so kan
cso dál koz va néz tek rá juk és
kér dez ték tő lük, mit sze ret né -
nek el ér ni egy olyan ága zat -
ban, amely nek sze rep lői ta lán
csak ti zen öt év múl va fog ják
az internetet és an nak al kal -
ma zá sa it hasz nál ni. A kez dő -

csa pat azon ban meg volt ar ról
győ ződ ve, hogy ez egy olyan
pi a ci rés, amel  lyel él ni kell. 
A rend szer ben pi ac tér, ke res -
ke del mi áru ház, on-line bolt,
ka ta ló gus áll a vál lal ko zá sok
ren del ke zé sé re. Ezek díj té te -
les szol gál ta tá sok, ame lyek
után alap dí jat, ha vi dí jat vagy
for ga lom utá ni dí jat fi zet nek

a cé gek. A por tá lon
ter mé ke ket el adó cé -
gek for gal muk 3,8-4
szá za lé kát kö szön he -
tik az Ag rár ka pu nak. 
A por tá lon egy elő re
olyan ter mé kek for -
gal ma zá sá val fog lal -
koz nak, ame lyek
már a gyár tás nál

meg fe le lő mi nő sé gi szab vá -
nyok kal ren del kez nek. Így
azok a ter mé kek, ame lyek az
Ag rár ka pun meg je len nek,
alap ál la pot ban mi nő sé gi ter -
mé kek. Mé szá ros Me lin da
ügy ve ze tő igaz ga tó el mond -
ta, idén szep tem ber től ter -
mé nyek ke res ke del mé vel is
fog lal koz ni sze ret né nek. 

Ta ka rí tás tól 
a sa ját már ká ig
E-be szer zé si, e-tenderezteté -
si és e-auk ci ós szol gál ta tá so -
kat is kí nál a T-Online
Marketline ne vű üz le ti meg -

ol dá sa, is mer te ti Dzsa -
csovszki Lász ló rész leg ve ze -
tő. Az éves szin ten 100 mil li -
árd fo rint fe let ti át me nő for -
gal mat pro du ká ló rend szer
hasz ná la tá hoz sem mi lyen
tech ni kai fel té tel nem szük -
sé ges, a fel hasz ná ló nak
mind  ös  sze sen internet elér -
he tőséggel és egy e-mail
cím mel kell ren -
del kez nie. A
hasz ná la ti is me -
re tek gyor san el -
s a  j á  t í t  h a  t ó  a k
bár ki szá má ra. A
rend szer hasz ná -
la tá nak dí ját a
Marketline rend szer ben be -
szer zői te vé keny sé get foly ta -
tó szer ve ze tek nek kell fi zet -
ni ük. A szál lí tói ol dal nak,
va gyis az elekt ro ni kus aján -
lat te vői vál la la tok nak a rend -
szer hasz ná la ta in gye nes.
Dzsacsovszki Lász ló sze rint
ter mé sze tes, hogy a rend -
szert az FMCG-cégek is
hasz nál ják, hi szen szá muk ra
is fon tos, hogy a be szer zé si
ár át la go san 13 szá za lék kal
csök ken jen, vagy hogy a be -

szer zé si fel té te lek, a fi ze té si
fel té te lek ked ve zőb bek le -
gye nek. Az FMCG-szektor-
ból a je len tő sebb be szer zé -
sek: új áru ház épí tés – amely
bi zo nyít ja, hogy a rend szer
al kal mas épí té si be ru há zá -
sok ra –, fu va ro zás szol gál ta -
tás be szer zé se, vagy egyéb
szol gál ta tá sok be szer zé se,

pl. ta ka rí tás,
hosztesz- vagy
egyéb mar ke -
ting te vé keny -
ség. A rend -
szer tö ké le te -
sen tá mo gat ja
az alap anyag-

be szer zést, a cso ma go ló -
anyag-be szer zést (ez egyéb -
ként na gyon gya ko ri igény),
kü lön bö ző gé pek be szer zé -
sét – ez le het nagy men  nyi -
sé gű PC-be szer zés, vagy ko -
moly be ru há zást igény lő fel -
dol go zó gép. Egy éve az áru -
há zak a private label, a sa ját
már kás ter mé ke ik gyár tó já -
nak ki vá lasz tá sá ra is hasz -
nál ják az e-be szer zés meg ol -
dá sa it. ■
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Vir tu á lis 
pi ac te rek
Az internet vi lá gá ban olyan por tál ok is meg ala -
kul tak, ame lyek a cé gek kö zöt ti kap cso lat fel -
vé telt, ke res ke del met se gí tik elekt ro ni kus
úton. Az Agrágkapu üze mel te tői egy in for ma ti -
ká tól tá vol lé vő ipar ág ba csem pész ték be az e-
ke res ke de lem fo gal mát. A Marketline pe dig a
cé gek kö zöt ti be szer zé se ket se gí ti elekt ro ni -
kus úton.

Virtual marketplaces
Web sites which help businesses to make business electronically exist on the  Internet. The oper-
ators of Agrágkapu introduced e-commerce into a field that is very remote from the IT scene. The
use of e-commerce in agriculture is more of a necessity than innovation – says Melinda Mészáros,
managing director of Agrárkapu. E-commerce is a new channel of distribution for agricultural
enterprises which can help them to increase sales.  Most of these enterprises seem to have recog-
nised the usefulness of e-commerce already. Agrárkapu offers a virtual marketplace, online store
and catalogue for its clients. These services are provided against a monthly fee or a commission
after turnover. Enterprises using Agrárkapu generate 3,8-4 per cent of their total sales through the
web site. At the moment, products which are already subject to adequate quality standards at the
time of production are sold, but they also plan to start trading in agricultural produce. They intend
to introduce a quality monitoring system which would track produce right from the fields. A serv-
ice offered by T-Online,  called Marketline can be used for e-purchasing, e-tendering, and e-auc-
tioning. No special technology is needed to use of the system which handles an annual turnover of
over HUF 100 billion. This system is also used by FMCG companies, since 13 per cent lower average
purchase prices, or more favourable conditions are important to them as well. Store chains have
even been using the system for selecting suppliers of private label products. ■

Mé szá ros 
Me lin da
ügy ve ze tő igaz ga tó
Ag rár ka pu Kft. 

❞
❞

A két e-pi ac tér online
el ér he tő sé ge:
www.agrarkapu.hu és
www.marketline.hu.
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Ma gyar or szá gon a GKI
Zrt. becs lé se sze rint
2004-ben az inter-
neten ke resz tül ér té -
ke sí tő kis ke res ke del -
mi bol tok for gal ma el -
ér te a 12 mil li árd fo rin -
tot, 2005-ben meg ha -
lad ta a 19 mil li árd fo -
rin tot, 2006-ban pe dig
kö zel 26-27 mil li árd
fo rint kö rül ala kult.

Aku ta tó cég sze rint
egy re szí ne se dik az
interneten ke resz tül

ér té ke sí tő bol tok vá lasz té ka,
így egy re ne he zebb kü lönb -
sé get ten ni a tisz tán inter-
netes, il let ve a ha gyo má nyos
kis ke res ke del mi egy ség gel is

ren del ke ző áru há zak kö zött.
Újabb üz le ti mo del lek is
meg je len tek a pi a con (az on-
line bol tok pi ac te re vagy a
be vá sár ló köz pont ok). Azok a
ha gyo má nyos kis ke res ke del -
mi hát tér rel ren del ke ző bol -
tok, ame lyek az interneten
ke resz tül si ke re sen ér té ke sí -
te nek, gyak ran ki szer vez ték
on-line te vé keny sé gü ket, egy
kü lön cég be.

Ötböl né gyen 
ked vez ményt is ad nak
A GKI Zrt. becs lé se alap ján
2005-ben a pi a ci sze rep lők
há rom ne gyed ének az éves
net tó ár be vé te le nem ér te el
az 5 mil lió fo rin tot. Ugyan -
ak kor 2006-ban azt ta pasz -
tal ták, hogy a vá lasz adói
min tá ban az 5 mil lió fo rint
alat ti, il let ve a 20–100 mil lió
fo rint kö zöt ti for gal mat el ért
áru há zak egy ré sze ma ga -
sabb ár be vé tel-ka te gó ri á ba
lé pett 2005-höz ké pest, en -
nek alap ján egyes pi a ci sze -
rep lők meg erő sö dé sé re kö -
vet kez tet he tünk. Mi vel a leg -
na gyobb áru há zak fo lya ma -
to san nö vel ni tud ják ár be vé -
te lü ket, az új be lé pők vi szont
szin te ki vé tel nél kül a leg ala -
cso nyabb ár be vé tel-ka te gó ri -
á ba tar toz nak, a pi a ci kon -
cent rá ció 2005-ről 2006-ra
va ló szí nű leg nem fog érez he -
tő en vál toz ni.
A fel hasz ná lók szá má ra meg -
éri a vi lág há lón vá sá rol ni,

mert az áru há zak egy har ma -
da a ter mé kek több sé gét, to -
váb bi egy har ma da pe dig egy
ré szét ol csób ban kí nál ja, mint
a ha gyo má nyos kis ke res ke -
del mi egy sé gek. A bol tok több
mint 82 szá za lé ka 1–10 szá za -
lék ked vez ményt biz to sít vá -
sár lói szá má ra.
Ez a kö vet kez te tés
azért is ér de kes, mert
a ha zai internetező
tár sa da lom leg ak tí -
vabb fel hasz ná lói
nem az árérzékeny
jö ve de lem ka te gó ri á -
jú tár sa dal mi ré teg -
ből ke rül nek ki, még -
is az interneten ke resz tül el -
ér he tő je len tős ár ked vez mé -
nyek kel lehet(ne) nagy mér -
té kű nö ve ke dést el ér ni az on-
line for ga lom ban. Az inter-
neten ke resz tü li ér té ke sí tés
egyik elő nye a ké nye lem, ám
a fel hasz ná lók több sé ge szá -
má ra még is az el ér he tő ár -
ked vez mé nyek a von zók.

Ti zen hét szá za lék on-line
ke res ke de lem ből
A ma gyar pi a con a G-Roby
köz is mer ten erő tel jes inter-
netes ér té ke sí té si te vé keny sé -
get vé gez. Nagy Sán dor, a G-
Roby on-line áru ház üze mel -
te tő cé gé nek, a G'Roby
Netshop Kft. ügy ve ze tő igaz -
ga tó ja sze rint a tel jes for ga -
lom 17 szá za lé ka az on-line
meg ren de lé sek ből szár ma zik.
Az igaz ga tó sze rint a vá sár lói

kör na gyon szé les, mert ma -
gá ra a ter mék re (élel mi szer-
ve gyi áru) min den ki nek
szük sé ge van, csak a szol gál -
ta tást (ház hoz szál lí tás) kell
mö gé rak ni és ér té ke sí te ni.
– Min den má so dik meg ren -
de lőnk kö zü let, iro da. De a

kol lé gi um ban la kó fi -
a ta lok, az el fog lalt üz -
let em be rek, a gyer -
me kük kel ott hon tar -
tóz ko dó kis ma mák,
az idő seb bek, akik
ne he zen mo zog nak,
ugyan úgy ve vő ink –
mond ja Nagy Sán dor.
Az on-line vá sár lás -

kor klasz szi ku san a nagy be -
vá sár lás hoz kap cso ló dó ter -
mé kek a ked vel tek. Ezek be -

Nagy be vá sár lás fo tel ből

A G-Roby for gal má nak 17 
szá za lé kát az on-line ren de lé sek
ad ják

Vir tu á lis bevásárlólista a Tesco
hon lap ján

A nagy hipermarketek nem kínálnak on-line vásárlási lehetőségeket, de az ak ci ók ro va tot min den ke res ke del mi lánc rend sze re sen fris sí ti

Nagy Sán dor
ügy ve ze tő igaz ga tó
G'Roby Netshop Kft.
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szer zé se ugyan is in kább
nyűg, mint sem él ve zet, ezért
vá laszt ják so kan az on-line
utat és a ház hoz szál lí tást.
Ezek a ter mé kek ti pi ku san az
üdí tő, liszt, cu kor, tea, ká vé,
mo só szer, fű szer, tész ta, kon -
zerv, tus für dő, sam pon, ás -
vány víz.

Nagy Sán dor sze rint a ki -
szál lí tást 36 órás át fu tás sal
vál lal ják, a ve vők több sé ge
vi szont 48–72 óra át fu tás sal
ké ri a szál lí tást. A ren de lé -
se ket egy köz pon ti rak tár -
ban fo gad ják, ott 12 al kal -
ma zott se gít sé gé vel ké szí tik
ös  sze a kért árut. Itt mű kö -

dik az ügy fél szol gá lat, ahol
nyolc al kal ma zott tart ja a
kap cso la tot a ve vők kel. In -
nen szál lít ják ki a ter mé ke -
ket is, er re 20 au tó és al kal -
ma zott van. 
A meg ren delt áruk sza va -
tos ság- és fris ses ség-el len -
őr zé se azok át vé te le kor tör -

té nik, ezért tart ja Nagy Sán -
dor elő nyös nek, hogy sa ját
flot tá val szál lí ta nak ki, így a
ki szál lí tó tud ja kép vi sel ni a
ve vő nél a cé get. Ha a ve vő -
nek bár mi prob lé má ja adó -
dik, azon nal el áll hat a vá sár -
lás tól. ■

C. I.

– Egy in teg rált szá mí tás tech ni kai rend szer ma Ma gyar or szá gon
lét kér dés. Ezért fog tunk mi is egy nagy ará nyú, az egész cé get
érin tő fej lesz tés be és re or ga ni zá ci ó ba, en nek ré sze ként újít juk
meg in for ma ti kai rend sze rün ket is – nyi lat koz ta la punk nak Lász ló
At ti la, a Gu lyás Nagy ke res ke de lem stra té gi ai és fej lesz té si igaz -
ga tó ja. – A cég ve ze tés nem en ged he ti meg ma gá nak, hogy ne
fér hes sen hoz zá azon nal olyan stra té gi ai in for má ci ók hoz, ame -
lyek ad hoc re a gá lást kö ve tel nek, és amit a ko ráb bi kon fi gu rá ció
nem biz to sí tott.  Ez az in for ma ti kai fris sí tés fon tos a be szál lí tók
szem pont já ból is: ne kik tud ni uk kell, hogy ter mé ke ik ho vá és mi -
lyen kö rül mé nyek kö zé jut nak el. En nek az igény nek a ki elé gí té se
szin tén ko moly transzparenciát igé nyel. Ter mé sze te sen a ve vők
igé nye i nek is meg kell fe lel nünk, akik a mi ese tünk ben – mond ta
Lász ló At ti la – egy vi szont ela dói ke res ke dői kört, va la mint több
ezer füg get len kis ke res ke dőt je len te nek. Ők jel lem ző en nem ren -
del kez nek olyan inf rast ruk tú rá val, kö ze lebb ről in for ma ti kai hát -
tér rel, amely nek se gít sé gé vel le von hat nák a pi ac ra vo nat ko zó kö -
vet kez te té se ket. Ne künk eb ben se gí te ni kell, mert ez, azon túl,
hogy irány tű szá muk ra a „tá jé ko zó dás ban”, lo ja li tá suk hoz is hoz -
zá já rul – tet te hoz zá az igaz ga tó. A Gu lyás Nagy ke res ke de lem a
Mic ro soft AXAPTA in teg rált vál la lat irá nyí tá si rend sze re mel lett
dön tött. A vá lasz tást be fo lyá sol ta a több ez res ve vő ál lo mány és
a száz fe let ti szál lí tó ál lo mány igé nye i nek ki szol gá lá sa, a cég te -
lep he lye i nek ös  sze kö té se és üz -
let kö tő ik online össze kap cso lá -
sa a köz pont tal. Az üz let kö tők -
nek ugyan is fon tos lát ni uk az
ép pen ak tu á lis rak tár kész le tet,
az úton le vő árút és tisz tá ban
kell len ni ük az ép pen ese dé kes
ak ci ók kal is, hogy a leg jobb aján -
la tot ad has sák part ne re ik nek.
Az át fo gó in for ma ti kai fej lesz tés
2005 vé gén in dult, és el ső ként,
ta valy ja nu ár ban a pénz ügyi és
szám vi te li rend szert „ér te el”.
Az tán egy na gyobb szü net kö -
vet ke zett, mi vel a foly ta tás hoz
il lett olyan idő sza kot vá lasz ta ni,
ami a zök ke nő men tes üz let me -
net szem pont já ból a leg ki sebb
koc ká za tot je len ti. Ez 2006 de -
cem be ré ben kö vet ke zett el.  ■

21st. Century
solutions at Gulyás
– Having an integrated IT system is
essential in Hungary today. This is why
we have begun completely reorganising
our structures, including our IT systems
– says Attila László, strategic and
wholesale manager of Gulyás
Nagykereskedelem. Management must
have immediate access to strategic
information which may require ad hoc
decisions to be made. The IT system
should also be adapted to the require-
ments of  several thousand clients, who
generally do not have the IT background
to process market information.  – We
should also provide assistance and ori-
entation for them in this field, since this
helps to build loyalty – he adds.  Gulyás
Nagykereskedelem  with several thou-
sand clients and over a hundred suppli-
ers, has chosen the Microsoft AXAPTA
integrated management system which
allows sales reps to communicate
online with the HQ.  ■

Shopping from the armchair
According to an estimate by  GKI Zrt., the volume of retail trade via Internet has reached HUF 12
billion in 2004, exceeded HUF 19 billion in 2005 and was between HUF 26 - 27 billion in 2006. The
assortment of shops selling through the Internet is becoming wider and it is difficult to distin-
guish purely online sales from those generated by enterprises operating traditional stores as
well.  New business models have also appeared in the market. According to GKI Zrt., net annual
revenues of the majority of market players was below HUF 5 million in 2005. In 2006, however,
many businesses expanded their sales successfully and entered the HUF 20-100 million seg-
ment. Online shopping is a good idea for consumers, because one third of  online stores sell most
of their products at a lower price than traditional shops, while another third of them use
favourable prices for a smaller part of their assortment. More than 82 per cent of online shops
grant discounts of 1-10 per cent for their customers even though online shopping is not common
among the more price sensitive groups of consumers. Though convenience matters, good prices
are even more important for online customers. Online sales of GRoby are strong. According to
the manager of G'Roby Netshop Kft., the online store, 17 per cent of total G’Roby revenues are
generated online.  Their customers come from a very diverse background, but on out of two is
an office or business. Substantial quantities of products used regularly like  sugar, tea, coffee,
mineral water, washing powder, shampoo, pasta etc. are often purchased online. Deliveries can
be made within 36 hours from a central warehouse with 12 employees, but most clients prefer
delivery in 48-72 hours. ■

XXI. szá za di meg ol dá sok
a Gu lyás nál
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Ha va la mely cég ás vány víz -
ben „uta zik”, ak kor az ko mo -
lyan ve szi kül de té sét, szem
előtt tart ja az egy re nö vek vő
fo gyasz tást, és har col is a po -
zí ci ó kért ren de sen. A
HoReCa-csatorna még ko mo -
lyabb kül de tés tu da tot kí ván,
hi szen a kis ke res ke del mi nél
ma ga sabb ár szín vo nal hoz
kell meg fe le lő már ka üze ne -
tet és hoz zá adott ér té ket
tár sí ta ni.

AHoReCa-szektorban a Kék kú ti
Ás vány víz Zrt. tel jes portfólióját
meg ta lál juk, eb ből a Theodora

0,33 és a 0,7 li te res, szén sa vas és szén -
sav men tes, vis  sza vált ha tó pa lac kos ter -
mé ke in ket ajánl juk leg in kább a part ne -
re ink nek. Ter mék csa lá dunk má sik tag -
ja, a Nest lé Aquarel for rás víz a fit-
nesztermekben, ját szó há zak ban nép -
sze rű, míg har ma dik már kánk, a
Perrier, amely lime- és cit rom íze sí tés -
ben is kap ha tó, ön ma guk ra igé nyes
ven dég lá tó he lye ken ked velt ás vány víz –
mond ja Dorn Zol tán, a Kék kú ti Ás -
vány víz ZRt. OOH me ne dzse re.

Kap cso ló dás a kok té lok hoz
A Kék kút termékportfóliója ki ala kí tá -
sá nál ar ra tö rek szik, hogy a leg job ban
meg fe lel jen a vál to zó fo gyasz tói igé -
nyek nek. Úgy lát ják, az in no vá ció ve zet
tar tós ered mény re, ezért min den év -
ben új ter mék kel je lent kez nek, ami
hoz zá já rul pi ac ve ze tő po zí ci ó juk meg -
tar tá sá hoz. A fo gyasz tó hoz azon ban
part ne re i ken ke resz tül visz az út, ezért
őket att rak tív ak ci ók kal vár ják egész
év ben: vi zes po ha rak kal, hű tő vit ri nek -
kel, kü lön bö ző mé re tű nap er nyők kel
és más, a for gal ma zást se gí tő esz kö -
zök kel lát ják el őket. Emel lett a vál la lat
nem tit kolt szán dé ka nö vel ni PET-
palackos for gal mát a HoReCa-szektor-
ban, amely nek ér de ké ben mo bil gyors -
hű tő ket biz to sí ta nak ki te le pü lő part -
ne re ik nek a na gyobb sza bá sú ren dez -
vé nye ken.

Amen  nyi sé gi nö ve ke dést a
szén sav men tes vi zek ge ne rál -
ják, ame lyek for gal ma 2006-

ban 25 szá za lék kal  bő vült. A fo gyasz -
tás he lye sze rint az ét ter mek ér té ke sí -
té se csak stag nált, míg pél dá ul a szál -
lás he lyek 8 százalékkal bő ví tet ték azt.
A kiszerelésméretek kö zül to vább ra is a
0,33 li te res a slá ger; men  nyi ség ben 49,
ér ték ben 58 szá za lék jut rá az el adá sok -
ból, és a mu ta tók szin te vál to zat la nok
ma rad tak egyik év ről a má sik ra. To -
váb bi egy ne gye det visz el a 0,5 li te res
ki sze re lés, és men  nyi ség ben két szám -
je gyű még az 1,5 li te res ré sze se dé se is.
Az árak is sta bi lak. Egy li ter szén sa -
vas ás vány víz a ven dég lá tás ban át la -
go san 361 fo rint ba ke rült ta valy de -
cem ber ben, míg egy év vel ko ráb ban
363-ba. A 0,33 li te res üve ges ki sze re -
lé sek át la gos ár szín vo na la 137-ről
144-re emel ke dett az el múlt év ben.
Ugyan ak kor a fél li te res, PET-palac -
kos ví zért 155 fo rin tot kel lett fi zet ni
2006-ban, amely 7 fo rin tos emel ke -
dés az elő ző év hez ké pest.

A kiszereléstípusok meg osz lá sa sze -
rint to vább ra is fö lény ben van az
üveg. Az el adá sok több mint fe le jut
rá men  nyi ség ben is, ér ték ben is. A
nem vis  sza vált ha tó mű anyag pa lac -
kok mennyi ség ben 46, ér ték ben 33
szá za lék kal ré sze sed tek a ven dég lá tó-
ipa ri el adá sok ból a múlt év ben. A
vissza vált ha tó mű anyag pa lac kok ala -
csony, 1 szá za lé kos mu ta tó val se reg -
haj tók eb ből a szem pont ból. ■

TRENDEK ÁSVÁNYVÍZ

HoReCa: one out of two
bottles is 0,33 litre size
Sales of mineral water are growing in the HoReCa seg-
ment as well. According to ACNielsen, the total quantity
sold last year was over 25 million litres, while total rev-
enues approached HUF 10 billion, showing an increase of
8 per cent over the previous year. Carbon-free mineral
water generated the expansion in quantity with an
increase in sales of 25 per cent in 2006. 0,33 litre bottles
continue to be the most popular size accounting for 49
per cent of total quantity and 58 per cent of total value
sold. Prices are stable. The average price of a litre of min-
eral water in the HoReCa sector is HUF 361 as opposed to
363 a year before. Glass bottles are still more popular
than PET ones, while returnable plastic bottles account
for only one per cent of  the mineral water market.  ■

Enyhe Mentes Dús

Vendéglátás, százalékban
Teljes Magyarország 

Forrás:

2006. I.-XII. 2005. I.-XII. 2006. I.-XII.  2005. I.-XII. 
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Vendéglátás piaca – Szegmensek részesedése
Teljes Magyarország 

Mennyiségi Értékbeni 
részesedés % részesedés %
2005. 2006. 2005. 2006.

I.-XII.  I.–XII.
0,25 l 4    4    7    7    
0,33 l 50    49    58    58    
0,50 l 25    27    21    22    
0,70 l 0    0    0    1    
0,75 l 0    1    0    0    
1,00 l 0    0    0    0    
1,50 l 15    15    7    7    
2,00 l 3    3    1    1    
Egyéb 3    2    5    3    

Forrás: Nielsen

HoReCa: min den má so dik
üveg 0,33-as

A ven dég lá tás ban, a bol ti kis ke res ke de lem -
hez ha son ló an egy re több ás vány vi zet ad -
nak el. Men  nyi ség ben a Nielsen ál tal mért
for ga lom túl lé pett a 25 mil lió li te ren ta valy,
és 5 szá za lék kal ha lad ja meg az elő ző évit.
Ér ték ben 10 mil li árd fo rint hoz kö ze lít a for ga -
lom, a nö ve ke dés üte me pe dig 8 szá za lé kos.

Né meth Krisz ti án
ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő, Nielsen

▲ ▲ ▲

Víz vá lasz tó
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– A Perrier ter mé kek promotálására eb -
ben az év ben ki emelt fi gyel met for dí -
tunk – mond ja Dorn Zol tán. – Együtt -
mű kö dést in dí tot tunk el egy klas  szi kus
mixerképzéssel és flair (ak ro ba ti kus)
bartender kép zés sel fog lal ko zó cég gel.
A Perrier kok té lok meg is mer te té se, a
ven dé gek szó ra koz ta tá sa, va la mint for -
gal munk nö ve lé se cél já ból ki emelt he -

lye ken promóciókat, flairbemutatókat
szer ve zünk a kö zel jö vő ben. A kez de mé -
nye zést az a ten den cia hív ta élet re, mi -
sze rint a kok té lok egy re na gyobb te ret
nyer nek a nagy for gal mat le bo nyo lí tó
ven dég lá tó he lye ken. A szén sa vas víz
ala pú kok té lok nál nem mind egy, hogy a
víz men  nyi ide ig őr zi meg szén sav tar -
tal mát, az az men  nyi ide ig pe zseg. 

Há rom már ka a HoReCában
A ma gyar ás vány víz pi acon a je len le gi
75-80 li te res egy fő re eső évi fo gyasz tás
tíz éven be lül akár meg dup lá zód hat. A
ma gyar la kos ság egy re in kább a ter mé -
sze tes ás vány vi zek fe lé for dul az üdí tők
és az al ko ho los ita lok he lyett.  
– A Kék kú ti Ás vány víz Zrt. is meg érez -
te a po zi tív vál to zá so kat. A Theodora
ér té ke sí té se 2006-ban 35 szá za lék kal, a
Nest lé Aquarellé 48 szá za lék kal nőtt.
Nincs olyan ver seny tár sunk, amely ha -
son ló bő vü lést tu dott vol na el ér ni – is -
mer te ti si ke re i ket Csete No é mi.
A ven dég lá tás te rü le tén az üveg pa lack -
ban asz tal ra he lye zett ás vány víz a ma -
ga sabb ka te gó ri ák ban alap ve tő el vá rás.
Ezért a Kék kú ti Ás vány víz Zrt. gaszt ro -
nó mi ai portfóliójának je len tős ré sze így
ke rül for ga lom ba. Perrier-forgalmuk
emel ke dé se is az igé nyes ven dég lá tó
part ne rek és fo gyasz tók szá má nak nö -
ve ke dé sét jel zi, ezért eb ben a ka te gó ri -
á ban több be fek te tést is ter vez nek. 
A vál la lat há rom már ká ja kö zül a
Perriert pré mi um imázsához tar to zó
ma ga sabb ár fek vé se is meg kü lön böz -
te ti.  
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T udta Ön, hogy testünk 60 száza-
léka vízből áll, és 6 hetente

meg újul?
Ebből is következik, hogy azok
va  gyunk, amit fogyasztunk.
Na pi 1,5–2 liternyi fo lya dék -
be vitel elen gedhetetlen a
szer  ve zet meg felelő mű kö -
dé séhez, a fo lya ma tos fel -
fris  süléshez, tes tünk víz ház -
tar  tá sá nak szin ten tar tá sá -
hoz és bő rünk szép  sé géhez.
Ezért sem mindegy,
milyen vi zet fogyasz -
tunk és mennyit. Az
em beri szer ve zet szá -
má ra ideális ás vá nyi -
anyag-tartalmú Evian
15 éven át tartó tisz -
tu lás után tör fel a
fran cia Alpokban.
Fogyassza Ön is az
Eviant, a trendalkotók
és híres sé gek ked -
ven cét!

Fiatalságod természetes forrása

tó az ér ték több let
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Tit kos vá sár lók
A Co ca-Co la Ma gyar or szág a HoReCa-
szegmensben a NaturAqua ter mé sze tes
ás vány víz csen des és szén sa vas ter mé -
ke i vel van je len. A cég fo lya ma to san bő -
ví ti ter mék vá lasz té kát, és ver seny ké pes
áron kí nál ja ki vá ló mi nő sé gű ter mé sze -
tes ás vány vi zét. Az ered mé nyek hez
hoz zá já rul a Co ca-Co la fej lesz tő csa pa -
tá nak mi nő sé gi mun ká ja, és a cég si ke -
res ak ci ói is. Pél dá ul pin cér ösz tön ző
prog ram juk, ahol „tit kos vá sár ló ik” or -
szág szer te több mint 3800 ven dég lá tó -
he lyet lá to gat tak meg, és ös  sze sen 2317
azon na li nye re mén  nyel ör ven dez tet ték
meg a tu laj do no so kat, a fel szol gá ló kat.
Mind eze ken túl ko moly ver seny előnyt
je lent a Co ca-Co la Ma gyar or szág rend -
kí vül szé les üdí tő vá lasz té ka, mi vel a
ven dég lá tó he lyek egy szál lí tó tól ren del -
he tik meg akár a tel jes ter mék pa let tát –
ter mé sze te sen ás vány víz zel együtt.
– Az ás vány víz sze re pe a ven dég lá tás -
ban is fo lya ma to san nő, a szál lo dák -
ban, kon fe ren cia-köz pon tok ban is egy -
re gya ko ribb az üveg pa lac kos ás vány vi -
zek be ké szí té se. Mi a NaturAqua 0,25
li te res vis  sza vált ha tó és 0,33 li te res

nem vis  sza vált ha tó ki sze re lé sét kí nál -
juk a gaszt ro nó mi á nak – vá la szol ja
kér dé sünk re So mo gyi Márk, a
NaturAqua már ka me ne dzse re. – A
0,25 és 0,33 li te res ki sze re lé sek egyik
fon tos elő nye, hogy a ven dég lát ja: az
ás vány vi zet előt te bont ják fel, így biz tos
le het ben ne, hogy azt a mi nő sé get kap -
ja, ami re szá mít, amit el vár. Ezt csak
erő sí ti a „tö ké le tes fel szol gá lást” cél zó
kez de mé nye zé sünk: a részt ve vő ven -
dég lá tó he lye ken a pin cér már ká zott
po hár ban, po hár alá tét tel, cit rom ka ri -
ká val szol gál ja fel a hű tött NaturAuqát
– te szi hoz zá a szak em ber, meg em lít ve,
hogy ilyen irá nyú kez de mé nye zé se i ket
mind a ven dég lá tó he lyek, mind a fo -
gyasz tók nagy öröm mel fo gad ják, mert
ezek a lát szó lag ap ró öt le tek so kat je -
len te nek szá muk ra.

Evian: irány az or szág, 
fel ső ka te gó ria
– El sőd le ges cé lunk, hogy az Eviannal a
top gaszt ro nó mi á ban je len le hes sünk,
de amel lett, hogy a fő vá ro si ét ter mek -
ben, bá rok ban, pubokban, a 4-5 csil la -
gos szál lo dák ban már ott va gyunk, a vi -

dé ki fel ső ka te gó -
ri á jú he lye ken is
cé lunk a listá-
zottság. Fő pri o -
ri tá sunk a diszt -
ri bú ció és az
Evian lát ha tó sá -
gá nak fo lya ma tos
épí té se. A ki sebb
esz kö zö kön túl
re fe ren cia he lye -

ket ho zunk lét re, ahol
a már ka ki emelt lát ha -
tó sá got kap az ál tal,
hogy pél dá ul a nap er -
nyők, szé kek, asz ta lok
Eviannal már ká zot -
tak. A szál lo dák nál és
a nem te ra szos top
gaszt ro nó mi á val nem
olyan kön  nyű a hely -
ze tünk a lát ha tó sá got te kint ve, hi szen a
leg több he lyen sem mi fé le brandinget
nem hasz nál nak. Eze ken a he lye ken el -
ső sor ban ar ra tö rek szünk, hogy az ital -
la pon va ló meg je le nés mel lett a pin cé -
re ket mo ti vál juk – so rol ja Kunné Far -
kas Aman da, a Zwack Unicum Nyrt.
már ka me ne dzse re, mi u tán az Evian to -
váb bi ha zai le he tő sé gé ről kér dez tük. –
Fő gaszt ro nó mi ai ki sze re lé sünk a 0,33-
as PET, va la mint a 0,25-ös üveg pa lack.
De van egy olyan öt csil la gos szál lo da is
Bu da pes ten, amely nek ked vé ért egy
egyéb ként má sutt Ma gyar or szá gon for -
ga lom ban nem lé vő, 1,0 li te res üveg pa -
lack kal igyek szünk a ven dé gek ked vé -
ben jár ni.
Az Evian a leg drá gább szén sav men tes
ter mé sze tes ás vány víz a ma gyar pi a -
con, és azt a Zwack ta pasz ta la tai sze rint
itt hon so kan presz tízs  már ká nak, stá -
tus szim bó lum nak te kin tik, igaz, az ára
is en nek meg fe le lő. A Zwack Unicum
Nyrt. mint az Evian ás vány víz ma gyar -
or szá gi for gal ma zó ja, rend kí vül nagy
hang súlyt fek tet ar ra, hogy a pré mi um
im port vi zek kö zött az Evian már ka po -
zí ci ó ját fo lya ma to san erő sít se. ■

N. O.

Kunné Far kas
Aman da
már ka me ne dzse r
Zwack Unicum Nyrt.

NaturAqua zöld ben
Zöld szí nű cso ma go lás ban kap ha tó év ele jé től a nép sze rű
NaturAqua ter mé sze tes ás vány víz csa lád új tag ja, a fél li te res
NaturAqua eny he. 
A szén sa vas és szén sav men tes vál to zat mel lett ta valy ja nu ár ban
ke rült for ga lom ba a 1,5 li te res eny he, ame lyet most az im pul zus -
ki sze re lés kö vet. A ter mék aján lott fo gyasz tói ára 109 fo rint. 
A 2002-ben be ve ze tett NaturAqua ter mé sze tes ás vány víz az el -
múlt évek ben egy di na mi ku san fej lő dő ma gyar már ká vá nőt te ki
ma gát. Pi a ci ré sze se dé se fo lya ma to san nő: ve ze tő sze re pű a
HoReCa., il let ve a 0,5 li te res PET-szeg mens ben. Az el múlt egy
év ben a zöld NaturAqua az eny he szén sa vas szeg mens mint egy
10 szá za lé kát tud hat ta a ma gá é nak az ás vány víz pi a con. ■

NaturAqua in Green
The new member of the popular NaturAqua product line, the half litre bottle NaturAqua
Enyhe is sold in green packaging now. The recommended consumer price of the product
will be HUF 109. NaturAqua was introduced in 2002 and has become a popular brand show-
ing dynamic growth. It is the market leader in the HoReCa and 0,5 litre PET segments. ■
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A ma gyar tár sa da lom szin te min den ré te ge
fo gyaszt ás vány vi zet, a ház tar tá sok kö zel
há rom ne gye de rend sze rint ez zel olt ja
szom ját – de rült ki a GfK Hun gá ria és a
Szon da Ipsos kö zös Product Me dia In dex
(PMX) adat bá zi sá ból. Az ás vány víz fo gyasz -
tók ará nya még ma ga sabb a kor ide ál nak
meg fe le lő „nyer tes” élet stí lu sú, „elit” kul tú -
ra iránt ér dek lő dő, ön ma gát meg kü lön böz -
tet ni vá gyó és igé nyes vá sár lók kö ré ben.
A ma gyar la kos ság kö ré ben az ás vány víz
meg le he tő sen nép sze rű ital nak bi zo nyul,
hi szen a GfK Hun gá ria és a Szon da Ipsos
PMX adat bá zi sá nak 2006. II. és III. ne gyed -
éves ada tai sze rint a ház tar tá sok kö zel
há rom ne gye de (70 szá za lé ka) rend sze re -
sen fo gyaszt ja. 
Szociodemográfiai jel lem ző ket vizs gál va
je len tős el té ré se ket nem ta pasz tal ha tunk
a fo gyasz tók ne me, ko ra, lak he lye sze rint,
de ta lán nem meg le pő a tény, hogy az is -
ko lá zott sá gi szint tel jel lem ző en ös  sze füg -
gő jö ve del mi szint nö ve ke dé sé vel nő a fo -
gyasz tók ará nya is. 

És hogy mi lyen ér dek lő dé si kör ből ke rül -
nek ki leg na gyobb arány ban az ás vány vi -
zet ked ve lők és fo gyasz tók? Ők a „kultúr-
lények”, akik ked ve lik a ko moly ze nét, a
szín há zat, ér dek lőd nek a szép iro da lom és
kép ző mű vé sze tek iránt, egy faj ta „elit” kul -
tú rát tes te sí te nek meg. Kö rük ben fe lül -
rep re zen tált tár sa dal mi ré te get kép vi sel -
nek a nők, a 40-59 éves kor osz tály, a ma -
gas is ko lai vég zett ség gel, (ház tar tá si) jö -
ve de lem mel és stá tus sal ren del ke zők, a
nagy vá ro si la ko sok. 
A fo gyasz tá si szo ká sok alap ján lét re ho -
zott tí pus cso por tok kö zül az ás vány víz fo -
gyasz tók fő ként a „szu ve rén, köl te ke ző”
(73 szá za lék), és a „kon zer va tív, mi nő ség -
ori en tált” (72 szá za lék) cso port ban ta lál -
ha tók meg. Az előb bi ek nyi tot tak az új -
don sá gok ra, sőt ke re sik azo kat, és öröm -
mel nyug táz zák, ha olyan dol gok ra te het -
nek szert, ami vel má sok még nem ren del -
kez nek, te hát sze re tik sa ját szu ve rén
egyé ni sé gü ket, íz lés vi lá gu kat meg kü lön -
böz tet ni a töb bi e ké től. Ez zel szem ben a

má so dik cso port tag jai szá má ra el ső ren dű
fon tos ság gal bír az, hogy vá sár lá sa ik so -
rán mi nő sé gi, egész sé ges, le he tő leg ma -
gyar ter mé ket vá sá rol ja nak; na gyon ha tá -
ro zott el kép ze lé se ik van nak a sa ját igé -
nye ik ről. ■

A kultúrlények sze re tik az ás vány vi zet

Civilised people like mineral
water
Practically all groups of Hungarian society drink mineral
water. According to data from the joint Product Media Index
of  GfK Hungária and Szonda Ipsos, three-quarters of
Hungarian households buy mineral water regularly.  The
proportion of consumers of mineral water is even higher
among consumers of higher than average status. There are
no great differences between groups of consumers accord-
ing to sex, age or address, but people in higher income
groups drink more mineral water. The most enthusiastic
consumers of mineral water are “civilised” people, who like
classical music, theatre, fine arts and literature and repre-
sent a sort of cultural elite. Women, people with higher edu-
cation and status, and the 40-59 age group are over-repre-
sented among them.  “Conservative, quality oriented” and
“independent-minded, extravagant” consumers are also
typical of  the groups who drink mineral water regularly. The
former are open to everything new and enjoy buying things
that other do not have yet, while the latter have very defi-
nite ideas and prefer healthy, reliable and if possible,
Hungarian products.  ■

TM_2007-03:TM3_v1  2007.03.01.  7:10  Page 49

http://www.gfk.hu


Acím lo pás, bo csás sák meg ne -
künk, a Lekkerland Kft.-től
szár ma zik, de te kin tet tel e cikk

tar tal má ra, job bat, frap pán sab bat egy -
sze rű en nem ta lál tunk, és még az igaz -
ság hoz is na gyon kö zel já runk.  

Nem csak ter mék, szol gál ta tás is
– Ma gyar or szá gon 1600 ve vő nek szál -
lí tunk, el ső sor ban ben zin ku tak nak,
üze mi kony hák nak és kis ke res ke del mi
üz le tek nek. A cég ve vő it a meg kö ze lí -
tő leg 3500 ter mék ből ál ló szé les áru -
kész le té ből lát ja el, ame lyek kö zött
meg ta lál ha tók édes sé gek, des  szer tek,
üdí tő ita lok, ás vány vi zek, snackek, cu -
kor kák, rá gó gu mik, sö rök, ége tett sze -
szes ita lok, mi nő sé gi ma gyar és im -
port bo rok és non-food ter mé kek –

mond ja Haiman Fe renc ága zat ve ze tő
igaz ga tó.
A Lekkerlandnál úgy lát ják, egy re in -
kább a convenience vi lá gá ban élünk. A
ki adós éte lek he lyett ma egész Eu ró pá -
ban egy re in kább nő a ke res let a gyors
és ké nyel mes ét ke zé si le he tő ség iránt.
An nak per sze szá mos oka van, hogy
mi ért vá sá rol egy re több em ber egy re
gyak rab ban ké nyel mi ter mé ket. Az
egyik ok az, hogy a min den na pi élet ben
egy re na gyobb sze re pe van a ru gal mas -
ság nak és a mo bi li tás nak. Pár hu za mo -
san nö vek szik az egy sze mé lyes ház tar -
tá sok szá ma is, az ott ho ni ház tar tás és a
kész let fel hal mo zás egy re in kább hát tér -
be szo rul. És – ahogy a mon dás is szól –
az idő pénz, ta lán ezért nincs elég so ha
be lő le.
– A convenience nem csak a ter mék kí -
ná la tot érin ti, ha nem a szol gál ta tást is –
mond ja Haiman Fe renc. – A vá lasz ték
ön ma gá ban már nem elé gí ti ki a mai vá -
sár lók igé nye it. A convenience-üzletek
si ke rét nem csak ki vá ló el he lyez ke dé sük
és hos  szú nyit va tar tá si ide jük je len ti, ha -
nem egy re fon to sabb a vá sár lók ki szol -
gá lá sá nak mód ja is. 

Ki vált ja a spe ci á lis tu dást is
A ké nyel mi ter mék a klas  szi kus mó don
ké szü lő éte lek ké szí té sé nek kü lön bö ző
fá zi sa i ban a ha gyo má nyos el ké szí tés
egy-egy hos  szabb, idő igé nye sebb fo lya -
ma tá nak ki vál tá sát le he tő vé te vő al ter -
na tí va, amely se gí ti fel hasz ná ló ját ab ban,
hogy időt, mun ka erőt ta ka rít son meg.
Így fo gal maz ta meg az Unilever fel fo gá -

sá ban a convenince je len té sét Kris tóf
Dó ra, az Unilever Ma gyar or szág Kft.
Foodsolutions üz let ágá nak mar ke ting
assistant managere. A szak em ber hoz zá -
tet te, hogy a ter mé kek szin tén hat ha tós
se gít sé get nyújt hat nak olyan ese tek ben,
ahol spe ci á lis szak mai tu dás ra van szük -
ség, pél dá ul ami kor ide gen nem ze tek
kony há i nak éte le it ké szít jük. A ké nyel mi
ter mé kek te hát se gí te nek ab ban, hogy
időt, ener gi át, mun ka erőt ta ka rít son
meg a fel hasz ná ló. Ezek a szem pont ok
ne héz gaz da sá gi hely zet ben, idő szű ké -
ben – pél dá ul nagy lét szá mú svéd asz ta -
los ren dez vé nyek nél –, vagy ép pen mun -
ka erő hi ány ese tén gyors se gít sé get nyújt -
hat nak. 
– A mai vi lág ban a sé fek nek szük ség -
sze rű en több sze rep ben kell helyt áll ni -
uk: amel lett, hogy ők a véd je gyei egy-
egy ét te rem ízarculatának, egy ben a
kony ha me ne dzse re i nek is kell len ni ük,
mér le gel ve a ké nyel mi ter mé kek elő -
nye it is – ecse te li Kris tóf Dó ra. –
Portfóliónk szé les: a Knorr már ka alatt
for gal ma zott étel íze sí tők, levesalapok,
le ve sek és le ves be té tek, már tá sok, tész -
ta szó szok és -alapok szé les vá lasz té kán
túl dressz in gek, kö re tek, nö vé nyi zsi ra -
dé kok és des  szer tek sze re pel nek ben ne.

„Nem csu pán ter mé ket, ha nem
meg ol dást is”
– A Nest lé FoodServices nem csu pán ter -
mé ket, ha nem meg ol dást is kí nál part ne -
re i nek, ve vő i nek. Az in téz mé nyi mel lett a
ke res ke del mi ven dég lá tás is a rész leg je -
len tős bá zi sát al kot ja, ezért az idézőjeles
gon do lat nem csak ki je len tés, ha nem csa -
pa tunk mot tó ja is – köz li Zentai And rás
brand manager. – A kis ke res ke de lem ben
is for gal ma zott ter mé kek (ga bo na pe hely,
egy ada gos ká vé) mel lett ké nyel mi ter mé -
kek ből is bő a vá lasz ték.
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Convenience – 
a vi lág, amely ben 
egy re in kább élünk
Már nem csak a mikróban el ké szít he tő piz za a sztár, le het hó -
dí ta ni egy már tás alap pal is, és mi ezt meg is es szük. Szó sze -
rint is, mert ha a leg ele gán sabb ven dég lők ben nem is – vagy
nem be val lot tan –, de az ol csóbb he lye ken és a köz ét kez te -
tés ben nagy kincs az idő. Ezért ott is hó dí ta nak a ké nyel mi
ter mé kek. 

Szponzorált illusztráció

A ké nyel mi ter mék a klas  szi kus mó don ké szü lő
éte lek ké szí té sé nek kü lön bö ző fá zi sa i ban a 
ha gyo má nyos el ké szí tés egy-egy hos  szabb, 
idő igé nye sebb fo lya ma tá nak ki vál tá sát 
le he tő vé te vő al ter na tí va
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A Nest lé FoodServices két na gyobb pi a -
ci szeg mens re kon cent rál: az in téz mé nyi
és a ke res ke del mi ven dég lá tás egy sé ge i -
re. De ezen be lül ti zen két csa tor nát kü -
lön böz tet nek meg, amely nagy ban se gít
a stra té gia meg al ko tá sá ban és vég re haj -
tá sá ban. A Nest lé mind két szeg mens ben
kü lön bö ző cé lo kat tű zött ki, és mi vel a
je len le gi for ga lom nagy ré sze az in téz -
mé nyi ven dég lá tás ból szár ma zik, itt az
erős pi a ci po zí ció és az ed di gi nö ve ke dé -
si ütem meg tar tá sa a hos  szú tá vú cél ki -
tű zés. A for gal mon ki sebb arány ban
osz to zó ke res ke del mi szeg mens ben a
stra té gia fő ele me a pi a ci je len lét nö ve lé -
se, és an nak meg tar tá sa. Zentai And rás
meg je gyez te azon ban azt is, hogy ter -
mé sze te sen van kü lönb ség az egyes te -
rü le tek kö zött, de je len leg min den csa -
tor na meg kö ze lí tő leg ugyan olyan hang -
súlyt kap. Vi szont épp nem rég in dult el
egy je len tős – bel ső kez de mé nye zé sű –
nem zet kö zi pi ac fel mé rés, amely nek fő
cél ja meg ta lál ni azo kat a csa tor ná kat,
szeg men se ket, ame lyek be hos  szú tá von
ér de mes időt és ener gi át fek tet ni.

Ada gok ba fa gyaszt va
Ke vés hát tér mun kát igé nyel, gyor sab bá
te szi az el ké szí té si fo lya ma to kat, mi nő -
sé gük ál lan dó, meg bíz ha tó ak- mind ez
igaz a Findus convience-kínálatára is.
– Je len leg zöld sé gek ből, zöld ség ke ve ré -
kek ből, ha lak ból és hal ké szít mé nyek -

ből, kész éte lek ből és pa la csin ták ból, il -
let ve pék sü te mé nyek ből ál ló szor ti -
men tet kí ná lunk ve vő ink fe lé – nyi lat -
koz za Ko vács Ger gely, a Findus Hun gá -
ria Kft. Food Ser vi ce sales manegere,
hoz zá té ve, az el múlt idők vis  sza jel zé sei
és ta pasz ta la tai alap ján új tí pu sú ter -
mé kek be ve ze té sét is ter ve zik, amel  lyel
új irányt mu tat hat nak a ven dég lá tás -
nak. Le he tő sé ge ik szá mo sak, kí ná la tu -
kat – a fo gyasz tói igé nyek mi nél szé le -
sebb ki szol gá lá sá nak ér de ké ben –
anya vál la la tuk kö zel ezer ter mé ket tar -
tal ma zó vá lasz té ká ból vá lo gat ják ös  sze. 
Bár csak vi szony lag rö vid múlt áll a
Findus szak em be rei mö gött a ha zai
gaszt ro nó mia vi szo nyok fel tér ké pe zé -

sé ben, úgy lát ják, azok ban a szeg men -
sek ben, ame lye ket el ső szá mú cél kö -
zön ség nek vél tek (köz ét kez te tés, iro da -
há zi ét kez te tés), ma leg in kább az ár do -
mi nál, a mi nő ség saj nos ala cso nyabb
pri o ri tá sú. Emi att a ver seny na gyon ki -
éle zett, a fo gyasz tói kör pe dig rend kí -
vül ér zé keny. Az vi szont va ló szí nű sít -
he tő, hogy az it te ni ek is sze ret nek ké -
nyel mi ter mé kek kel dol goz ni, de saj nos
nem a pré mi um ka te gó ri á ból vá laszt ják
azo kat. A Findusnak jó kap cso la tai
van nak az ebé det ház hoz szál lí tó cé gek -
kel, ahol a vi szony lag ma gas be szer zé si
árak el le né re ki emel ten fon tos a mi nő -
ség. ■

Nagy Ot tó

Convenience – the world we live in
Pizzas that can be prepared in micro wave ovens are no longer the only stars. Since time is money, it is no surprise that convenience
products are frequently used even in restaurants. The title originally comes from Lekkerland Kft., but we could not find a more appro-
priate one for this article. – Lekkerland is supplying 1600 clients in Hungary with approximately 3500 products., like sweets, desserts,
soft drinks, mineral waters, snacks, chewing gums, imported wines and non-food articles – says Ferenc Haiman, the head of division. 
Lekkerland can serve a wide range of clients with logistic and sales services adapted to individual requirements. They believe that we

increasingly live in a world of convenience. We can get a sandwich or a soft drink anywhere, anytime. More and more people use conven-
ience products, since mobility and flexibility are more important in everyday life than ever. The proportion of single-person households, is
also increasing. – Convenience is not only the key word for our products, but for our services as well –  he adds. Convenience products are
alternatives to traditional products, which can be prepared saving a lot of time. These can also be useful in cases where expertise would
otherwise by required, like when preparing foreign dishes.  – Today chefs are not only responsible for cooking but they are also managers,
who need to take into consideration the advantages of convenience products – says  Dóra Kristóf, assistant marketing manager of the
Food Solutions Division of Unilever Magyarország Kft. They have a wide range of products for professional users. The main difference com-
pared to products aimed at private consumers is that these have a different function and size. –  Nestlé Food Services not only offers prod-
ucts, but solutions as well. – says András Zentai, brand manager. They carry brands like CHEF,  BUITONI , MAGGI  and CARPATHIA. – We also
help in making desserts with our mousses and our universal Bavarian creme.- he adds. NESCAFÉ is an important element of the assort-
ment, as the coffee segment is developing rapidly. Their clients are mostly chefs, hotel and restaurant managers, the decision makers of
the profession.  Nestlé FoodServices concentrates on two major market segments: institutional and commercial catering. Within these
segments, they have defined twelve channels, which is helpful in working out and executing channel-specific strategies. They have recent-
ly begun preparing a market survey to determine which segments are worth long-term investment. ■

A ma gya rok 37 szá za lé ka fo gyaszt zacs -
kós le ve se ket. A fél kész éte lek kö zül en -
nek a ka te gó ri á nak a ter mé ke it hasz nál ják
a leg töb ben. Ezt kö ve tő en a snack éte lek,
a fa gyasz tott piz zák és az egy tál éte lek
kö vet kez nek sor ban. Egy tál éte le ket – a
GfK Hun gá ria és a Szon da Ipsos kö zös,
Product Me dia In dex (PMX) adat bá zi sá ból
szár ma zó ada tok alap ján – a 14 éven fe lü li
la kos ság nak csu pán 6 szá za lé ka fo gyaszt.
Egyes ter mé kek meg kön  nyí tik min den na pi
éle tün ket és sok, a kony há ban töl tött időt
ta ka rít ha tunk meg hasz ná la tuk ré vén. Ez
az az el ső szá mú ter mék előny, amely az
úgy ne ve zett ké nyel mi ter mé kek po ten ci á -
lis fel hasz ná lói kö rét is meg ha tá roz za. A
PMX 2006. II-III. ne gyed éves ada tai alap ján
a fél kész éte lek fo gyasz tói fő leg a nagy -
vá ro si, ma ga sabb vég zett sé gű, fi a ta labb
cso por tok ból ke rül nek ki, hi szen ők azok,
akik a mun ká juk, il let ve ta nul má nya ik mi -

att ke vés bé ér nek rá főz ni, és ezért fél -
kész ter mé ke ket vesz nek, ételt ren del nek
vagy ét te rem ben, gyors ét te rem ben ebé -
del nek. A rend sze re sen me leg ételt ren de -
lők egyéb ként még az át la gos nál is ke ve -
sebb ins tant ételt fo gyasz ta nak. Zacs kós
le vest pél dá ul csak 30 szá za lé kuk.
Zacs kós le ve sek azon ban nem ki zá ró lag a
sza bad idő ben szű köl kö dők asz ta lá ra ke -
rül nek. A ter mék fel hasz ná lói kö ré ben
nagy szám ban ta lá lunk há zi as  szo nyo kat
is. Ezt tá maszt ja alá az a tény is, hogy a
ter mék ka te gó ria fo gyasz tó i nak az ará nya
a leg alább 4 fős ház tar tás ban élők, a 18
év nél fi a ta labb gyer mek kel ren del ke ző
csa lá dok kö ré ben is meg ha lad ja az át la -
got.
Ti pi kus ins tant étel nek te kint he tők a fa -
gyasz tott piz zák és az „egy tál éte lek". Eze -
ket a ter mé ke ket a 30 év nél fi a ta labb kor -
osz tály, a Bu da pes ten és me gye szék he -

lyen élők, a leg alább kö zép fo kú vég zett -
ség gel ren del ke zők vá sá rol ják leg in kább,
de a kis gyer me kes és a na gyobb csa lá -
dok ban is ki ug ró an ked vel tek. ■

A fa gyasz tott piz zá kat a fi a ta lok ked ve lik

Young people like frozen
pizzas
37 per cent of Hungarians consume instant soups, the most
popular category among instant foods. Snacks and frozen
pizzas  are also popular, while only 6 per cent of the adult
population consumes traditional dishes according to data
from the joint Product Media Index of GfK Hungária and
Szonda Ipsos. There are products which make our lives eas-
ier and save time for us in the kitchen. This is the primary
advantage determining the group of potential consumers of
so called convenience products. According to PMX  data for
the  II-III. quarters of 2006, instant food is consumed mainly
by younger age groups, with good education, who live in larg-
er cities because they do not have the time to cook for
themselves. Only 30 per cent of people who have warm food
delivered to their homes ever consume instant soups.
Instant soups are however, popular among housewives.
Frozen pizzas are typical examples of instant food, bought
by consumers under 30, with at least secondary school edu-
cation and living in Budapest or other large cities. ■

tráció
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A he lyi sé gek le het nek mel lé -
kek, de amen  nyi re mel lé kek,
an  nyi ra fon to sak: az ot ta ni ki -
szol gá lás és kom fort alap ve -
tő en be fo lyá sol hat ja egy-egy
ét te rem meg íté lé sét. A mos -
dó hi gi é ni á ról van szó, és az ott
hasz nált pa pír- és kap cso ló dó
ki egé szí tő ter mé kek ről. És
per sze a szal vé ták ról, pa pír -
tör lők ről, mert ven dég lők ben
még is csak az éte len és a ki -
szol gá lá son van a fő hang súly.

Sok cég fog lal ko zik pa pír ter mé -
kek kel, ame lye ket ki fe je zet ten a
HoReCa-szektornak kí nál nak.

Köz tük van a Forest-Trend Kft. is.

Ter ve zés a netről
Évek óta fog lal koz nak ét ter mek, szál lo -
dák egye di el kép ze lé se alap ján sa ját
emb lé má val, szö veg gel, kép pel el lá tott
szal vé ták ké szí té sé vel, amit min den ér -
dek lő dő sa ját ma ga is meg ter vez het a
vál la lat weboldalán ta lál ha tó prog ram
se gít sé gé vel. Ter mé sze te sen a Forest-
Trend Kft. is se gít meg ter vez ni az el -
kép zelt szal vé tát, amely egy re nép sze -
rűbb nem csak kül föl di, ha nem bel föl di
part ne re ik kö ré ben is. Az emb lé má zott
szal vé ták irán ti igény fo lya ma to san nő.
Leg nép sze rűb bek a több ré te gű fe hér
alap ra nyom ta tott szal vé ták, de el moz -
du lás ta pasz tal ha tó a szí nes ala pok ra
tör té nő nyom ta tás irá nyá ban is.
– Ta pasz ta la ta ink sze rint az ét ter mek,
szál lo dák, ven dég lá tó he lyek a rész le -
tek ben is tö re ked nek a mi nő ség re, pél -
dá ul a to a let tek ben a 3, il let ve 4 ré te gű
to a lett pa pír ok ra; az egy sze rű fo lyé kony
szap pan he lyett krém szap pan ra vagy a
hab szap pan ra. A mi nő ség mel lett
azon ban to vább ra is fon tos a gaz da sá -
gos ság, amely re re mek pél da a kéz tör -
lés te rü le tén az au to ma ta te ker cses kéz -

tör lő-ada go ló, amely kés lel tet ve ada -
gol ja a kö vet ke ző la pot, ki hasz nál va a
ro ha nó vi lá gun kat, és pi cit vis  sza él ve
tü rel münk kel – mond ja a mar ke ting ve -
ze tő.
Vár völ gyi Tí mea sze rint a szál lo dák
egy re in kább hang sú lyoz zák egye di sé -
gü ket, és egy re in kább tö re ked nek ven -
dé ge ik kom fort ér ze té nek nö ve lé sé re.
Ezt úgy igye kez nek el ér ni, hogy sa ját
emb lé má juk kal el lá tott ap ró ter mé ke -
ket ké szí te nek a szo bák ba, ami nem -
csak a kis szap pan ról és tus für dő ről
szól, ha nem meg ta lál ha tó a ko sár ká ban
töb bek kö zött a ci pő tisz tí tó szi vacs,
fog ke fe kis tu bus fog krém mel, var ró -
kész let, zu hany sap ka is. És mind ezt a
ven dég tá vo zá sa kor ma gá val vi he ti
„em lék be".

Im po ná ló rész le tek
Ki emel ten ke ze li a ven dég lá tó ipart a
Pisz kei Pa pír ZRt. is, amely nek na gyon
fon tos a vá sár lói elé ge dett ség, ezért

min den te kin tet ben pró bál nak meg fe -
lel ni „nagy fo gyasz tó ik nak” is. A tár sa -
ság ter mék pa let tá ján egy aránt meg ta -
lál ha tók ki fe je zet ten a fent em lí tett
szek tor nak gyár tott to a lett pa pír, kéz -
tör lő, a hozzájuk kap ha tó tar tók, va la -
mint az egye di emb lé má val el lá tott
szal vé ták is. Amen  nyi ben egyé ni el kép -
ze lé se van a meg ren de lő nek, a Pisz kei
Pa pír se gít a ter vek meg va ló sí tá sá ban.
A cég ilyen al kal mak ra két ré te gű, pasz -
tell szí nek ben kap ha tó Szil via Royal
szal vé tá it ajánl ja.
– Az ét ter mek, szál lo dák és ven dég lá tó -
he lyek ese té ben ki fe je zet ten fon tos és
meg ha tá ro zó a hi gi é nia, tisz ta ság, az
össz hang, a stí lus – hang sú lyoz za Tö rök
Ri ta, a Pisz kei Pa pír ZRt. mar ke ting -
kom mu ni ká ci ós elő adó ja. – Cé günk
olyan hely zet ben van, hogy ter mé ke i vel
ki tud ja elé gí te ni eze ket az el vá rá so kat,
le gyen szó akár fo lyé kony szap pan-ada -
go ló ról, akár egye di dí szí té sű szal vé tá -
ról. 
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Emb lé más pa pír áruk az
egye di ség szol gá la tá ban

A HoReCa-csatornának szánt papíráruknál olyan szempontok is fontossá válnak, mint az állagmegóvás
és az egyszerű tárolhatóság
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A ház tar tá sok ban is meg je len nek
A ven dég lá tás a ma gas szín vo na lú asz -
tal kul tú rán ke resz tül a min den na pi
kony hai hi gi é ni ai hasz ná la ton át a kö -
zös sé gi és szo bai hi gi é ni á val be zá ró lag
hasz nál ja az SCA Tork ter mé ke it. A cég
vál lal sa ját emb lé má zást, akár öt szín -
nyo más sal is. Ha son ló an gaz dag a mos -
dó hi gi é ni ai és a to a lett pa pír-kí ná la ta is,
utób bi ak kö zül ki emel ve a szál lo dák
szá má ra ki fej lesz tett szu per fe hér há -
rom-, il let ve négy ré te gű, kis te ker cses
to a lett pa pí ro kat. A Tork mos dó hi gi é ni -
ai kí ná la tát ki emel ke dő en ma gas mi nő -
sé gű pré mi um krém szap pan ja i val te szi
tel jes sé.
– Az SCA stra té gi á ját kez de tek től fog va
az esz té ti kus, ma gas mi nő sé gű, ugyan -
ak kor jól fel hasz nál ha tó és ta ka ré kos
ter mé kek be ve ze té se jel lem zi. En nek jó
pél dá ja az ele gáns, te ker cses kéz tör lő-
ada go ló, amely rö vid idő alatt há rom
je len tős fej lesz té si fá zi son ment ke resz -
tül: klas  szi kus ki vi tel, érin tés men tes ki -
vi tel és érin tés men tes ALU de sign – so -
rol ja Galló At ti la, a Tork HoReCa-
menedzsere 
A pi a con van a Kimberly-Clark
Professional is, amely a HoReCa-
vevők ré szé re egy részt mos dó hi gi é nia
ter mé ke ket, más részt kony hai tör lő ket
ajánl. A cég rend sze re ket árul, ami azt
je len ti, hogy ter mé ke i ket olyan ada go -
ló rend sze rek kel ajánl ják, ame lyek a
költ ség ta ka ré kos fel hasz ná lást tesz nek
le he tő vé. Mos dó hi gi é ni ai ada go ló csa -
lád ja ik kö zül a Ripplét az imázsorien-
tált ve vők ré szé re kí nál ják, az Aquát
pe dig olyan te rü le tek re, ahol a hi gi é ni -

á nak ki emelt sze re pe van. A Kimberly-
Clark Professional pa pír ter mé ke i nek
almár kái a mi nő ség re utal nak: Hostes
pa pír ja ik a leg ol csóbb lap áru ter mé -
kek, a Scott már ka az ár/ér ték arányt
kép vi se li, a Klennex ter mé kek pe dig a
ma gas mi nő sé get és a ké nyez te tést je -
len tik. 

A bolt ban im pul zív, 
a HoReCa-ban prak ti kus
– A kis ke res ke del mi és a kö zü le ti szek -
tor nak ké szült ter mé kek szin te min den
eset ben kü lön böz nek egy más tól. Egy
ház tar tá si ter mék nél fon tos a cso ma -
go lás, mert a ter mék nek ez zel kell a
pol con el ad nia ön ma gát. A kö zü le tek -
nek kí nált ter mé kek nél egé szen más
szem pont ok do mi nál nak: nagy ki sze -
re lés és az emi att fon tos ál lag meg óvás,
egy sze rű tá rol ha tó ság, és ter mé sze te -
sen az ár, il let ve ár-ér ték arány – hív ja
fel a fi gyel met a kü lönb sé gek re Vár völ -
gyi Tí mea.

A ház tar tá si ter mé kek cso ma go lá sa ál ta -
lá ban szí nes, har sány, fel tű nő, a kö zü le ti
ter mé kek meg je le né se vis  sza fo got tabb,
csak a fel tét le nül szük sé ges in for má ci ó -
kat tar tal maz za. Azon ban a kö zü le ti ter -
mé kek cso ma go lá sá nál is meg fi gyel he -
tő, hogy a kü lön bö ző mi nő sé gi ka te gó ri -
á kat a gyár tók a cso ma go lás mód já val,
szí né vel is igye kez nek meg kü lön böz tet -
ni, va la mint a „szín kó do lás” se gít sé gé vel
ter mék csa lá do kat ki ala kí ta ni.
– A ház tar tá si és kö zü le ti ter mé kek kö -
zött ke vés olyan ter mé ket ta lá lunk,
amely ugyan ab ban a ki sze re lés ben,
meg je le nés ben mind két szek tor nak tö -
me ge sen ér té ke sít he tő, ami fő ként a
ter mé kek ki sze re lé sé ből adó dik. Ter -
mé sze te sen elő for dul, hogy egy-egy ét -
te rem nek meg tet szik egy olyan ház tar -
tá si ki sze re lé sű szal vé ta, amely nem ké -
szül kö zü le ti ki sze re lés ben, ami nem
gá tol ja meg ab ban, hogy ezt a ter mé ket
vá sá rol ja, hasz nál ja.  ■

N. O.
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A GfK Hun gá ria és a Szon da Ipsos kö zös
adat bá zi sá ból, a Product Me dia In dex ből
(PMX) szár ma zó ada tok alap ján meg ál la pít -
ha tó, hogy kö zel min den má so dik ma gyar
ház tar tás ban hasz ná la tos a ház tar tá si pa -
pír tör lő és pa pír szal vé ta. Ezek nek az el dob -
ha tó ház tar tá si pa pír áruk nak a hasz ná lói fő -
ként a mun ká juk ban si ke res „nyer te sek”, és
egye di ség re tö rek vő „ön tör vé nyű kar ri e ris -
ták” kö ré ben ta lál ha tók meg.
A két ka te gó ria vá sár lói sza bad ide jü ket
elő sze re tet tel töl tik „ak tív, nő i es” te vé -
keny sé gek kel – az e cso port ba tar to zók
58 szá za lé ka hasz nál ház tar tá si pa pír tör -
lőt, és 51 szá za lé kuk pa pír szal vé tát. Te vé -
keny sé gi pro fil juk ban hang sú lyo san je len -
nek meg az ott hon, „négy fal kö zött” foly -

ta tott te vé keny sé gek, az át lag hoz ké pest
kü lö nö sen jel lem ző rá juk a könyv- és új -
ság ol va sás, vagy a tár sas já té ko zás.
A két fé le ház tar tá si pa pír áru vá sár ló it fo -
gyasz tá si szo ká sok alap ján ti pi zál va meg -
ál la pít hat juk, hogy e vá sár lók ra el ső sor -
ban az ön ma guk meg kü lön böz te té sé re
tö rek vő, „szu ve rén, köl te ke ző”, és a „kon -
zer va tív, mi nő ség ori en tált” je gyek il le nek. 
A pa pír tör lőt és -szalvétát rend sze re sen
vá sár lók leg na gyobb arány ban a ki fe je zet -
ten in ten zív internethasználók kö ré ben
ta lál ha tók meg. Szá muk ra gya kor la ti lag a
vi lág há ló az egyet len olyan mé di um, ame -
lyet szin te „hab zsol nak". Ugyan ak kor az
át la gos nál ki sebb ér dek lő dést ta nú sí ta -
nak a bul vár la pok és a fér fi ma ga zi nok

iránt, to váb bá a köz szol gá la ti té vé és rá dió
sem kö ti le őket túl zot tan. ■

Winners are the biggest
users of paper towels
According to data from the joint data base of GfK Hungária and
Szonda Ipsos, the Product Media Index (PMX), one out of two
Hungarian households use paper napkins and towels. In gener-
al, the users of these articles are successful or career oriented
“individualists”. According to definitions used by PMX, con-
sumers of paper towels are successful in their work (56 %), self-
centred and career-oriented (54 %) and have a positive attitude
to life (53 %). The use of paper napkins is also characteristic of
the above groups. Consumers belonging to the above groups
prefer to spend a lot of their free time with “active, feminine”
activities in their homes. Classifying consumers of paper nap-
kins and towels, we can say that they are independent minded,
conservative and quality-oriented. Regular use of paper towels
and napkins is highest among intensive users of the Internet,
the only media they are “hooked on”, whereas they are not very
interested in tabloids, or even public broadcasting services. ■

Branded paper ware for individualists 
Many companies specialise in paper products for the HoReCa sector. FOREST-TREND Kft. is one them.Of course, FOREST-TREND Kft. can
help in designing products which are becoming increasingly popular. According to our experience, hotels and restaurants prefer high
quality, like 3-4 layer toilet paper or cream soap instead of liquid soap. Economy is also an important consideration, which can be
enhanced using products like our automatic dispenser for paper towels. – she adds.  Hotels increasingly tend to emphasise their unique
image and to do everything to increase the sense of comfort for their guests by providing small branded products, like soaps, tooth
brushes, toothpaste, shower caps etc. The HoReCa sector also receives exceptional attention from Piszkei Papír ZRt. They have brand-
ed toilet paper, paper napkins and  paper towels with dispensers for clients in this business and can also help clients with individual
designs. – Hygiene, style and coherence are essential for hotels and restaurants – emphasises Rita Török, marketing assistant. They have
eight types of toilet paper for clients from the HoReCa sector, five types of paper towels and also corresponding dispensers for toilet
paper, paper towels and liquid soap. SCA Tork products are present in all fields of catering. They also supply individually branded prod-
ucts, even using five colours. They have focused on a high aesthetic quality and user friendliness from the beginning. A good example is
their dispenser for paper towels in three versions: classic, touch-free, and touch-free ALU design. Examples of their related projects in
the ALU design category are the sensor touch free soap dispenser and folded toilet paper dispenser. This product line already has eight
items.  Tork has several alternatives for each application, but they cannot supply minor quantities. Within SCA, they offer products in the
Away from Home field, which are often used in households as well. Kimberly-Clark Professional is also present in the market with wash-
room products, and kitchen towels for HoReCa clients. They sell systems, which means dispensers allowing economic use. ■

A nyer te sek és a kar ri e ris ták a fő pa pír fo gyasz tók
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Jóslatok és tények:
Eu ró pai tren dek 
és a bõ ví tés ha tá sa 
az FMCG-pi a con
I. Tra de ma ga zin és IV. Lánc híd Klub 
Bu si ness Days közös konferencia
2007. szeptember 26–28. • Ta pol ca • Ho tel Pelion

Rész vé te li díj a tel jes kon fe ren ci á ra: 159 000 Ft+áfa, amely a szál lás és az el -
lá tás költ sé ge it is tar tal maz za. A na pi jegy ára: 79 000 Ft+áfa, amely az az na -

pi el lá tás költ sé ge it tar tal maz za szál lás nél kül.

Je lent kez zen már most, és él vez ze az el sõbb ség jo gán, 
hogy az el sõ 5 je lent ke zõ fél áron ve het részt ren dez vé nyün kön!

Je lent kez ni a je lent ke zé si lap ki töl té sé vel és vis  sza kül dé sé vel le het. 
Egy je lent ke zé si la pon csak egy sze mély re giszt rál hat. 

To váb bi in for má ció:
Kuthy Csil la ki adói re fe rens, te le fon: (1) 441-9000/2424 mel lék 

fax: (1) 201-9490 • e-mail: kuthy.c sil la@ grabows ki.hu vagy
info@ trademagazin.hu

Prog ram fel hí vá sun kat és a je lent ke zé si la pot meg ta lál ja hon la pun kon is:
www. trademagazin.hu – az FMCG legújabb hírportálján!

Név: Be osz tás:

Cég: Adó szám:

Le ve le zé si cím:

Szám lá zá si cím:

Te le fon: Fax:  E-mail:

Egy ágyas el he lye zést ké rek 10% fel ár el le né ben.

Dátum: Aláírás, pecsét:

Je lent kez ési lap Igen, részt kí vá nok ven ni a kon fe ren ci án az aláb bi ada tok alap ján:

A je lent ke zé si lap vis  sza kül dé se egy ben szám la el le né ben tör té nõ fi ze té si kö te le zett sé get is je lent. A je lent ke zés le mon dá sát csak írás ban, leg ké sõbb 2007. szep tem ber
1-jéig tud juk el fo gad ni. Amen  nyi ben a le mon dás ez után ér ke zik meg, úgy a rész vé te li díj tel jes egé szé ben le szám lá zás ra ke rül.

fax: 1/201-9490

TM_2007-03:TM3_v1  2007.03.01.  7:11  Page 55



piaci analízisek

2 0 0 7 .  m á rc i u s

56

Az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet (AKI) meg vizs gál ta, hogy mi -
lyen ha tás sal volt a ta va lyi ma gyar or szá gi ma dár inf lu en za-fer tő -
zés mi at ti rész le ges zár lat – a ha zai szárnyasállományok kö zül –
a tyúk fé lék lét szá má nak ala ku lá sá ra, va la mint a vá gó csir ke-fel -
vá sár lás ra és ba rom fi hús-ér té ke sí tés re. 
A KSH és az AKI Pi a ci és Ár in for má ci ós Rend szer (PÁIR) ada tai
alap ján ké szült ki ad vány ból még a rö vid tá vú kis ke res ke del mi
üz le ti dön té sek előtt is ér de mes pon to san tá jé ko zód ni. A ma gyar
ba rom fi ál lo mány 2003-ig nö ve ke dett, ez után azon ban csök ken ni
kez dett. A tel jes ba rom fi lét szám 2003 és 2006 kö zött 17,1 szá za -

lék kal (9,1 mil lió da rab bal) lett ke ve sebb. Emi att ha zánk ban is re la tív alap anyag hi -
ány ala kult ki, ami vi szont a ter me lői árak nö ve ke dé sét ered mé nyez te. 
A ha zai tyúk fé lé ket a ta valy nyá ri ma dár inf lu en za gya kor la ti lag nem érin tet te. Áp -
ri lis 1. és au gusz tus 1. kö zött 1,9 mil lió da rab bal bő vült az ál lo mány. (A ma dár inf -
lu en za mi att mind ös  sze 90 ezer tyú kot vág tak ki.) 
A csir ke hú sok bel föl di ér té ke sí té sé nek ala ku lá sá ban jól meg fi gyel he tő a fo gyasz tói
pre fe ren cia vál to zá sa. Az egész csir ke ér té ke sí té se 2005-ben és 2006-ban je len tő sen
vis  sza esett a ko ráb bi évek hez ké pest. Fel dol go zói ér té ke sí té si ára eny hén nőtt 2003
és 2006 kö zött, azon ban a nö ve ke dés mér té ke jó val ki sebb, mint ami re a men  nyi sé -
gé nek csök ke né se alap ján szá mí ta ni le het ne. 
A ta nul mány ké szí tői meg ál la pí tot ták, hogy da ra bolt csir ke hú sok (comb, mell)
men  nyi sé ge és ará nya az ös  szes ér té ke sí té sen be lül meg nőtt, s az ér té ke sí té si árak
is sta bi li tást mu tat nak az el múlt há rom év ben. Az egész csir ke fel dol go zói ér té ke sí -
té si ára azon ban a vá gó csir ke ter me lői árá val el len té te sen ala kult az el múlt évek -
ben. Míg a vá gó csir ke ára 2001 óta csök ken, az egész csir ke ér té ke sí té si ára fo lya -
ma to san nö vek szik, s a da ra bolt ter mé kek ára is ki egyen sú lyo zott nak te kint he tő a
vá gó csir ke árá hoz ké pest. 
A csir ke hú sok bel föl di ér té ke sí té si árá nak nö ve ke dé se a fel dol go zók ha té kony sá gi
prob lé má i ra, il let ve a ter me lők kel szem be ni erő po zí ci ó já ra utal. ■

Egy re nép sze rűb bek
a wellnessházak
A ke res ke del mi szál lás he lye ken a
kül föl di és a bel föl di ven dé gek ál tal
el töl tött éj sza kák együt tes szá ma ta -
valy 3,5 szá za lék kal csök kent az egy
év vel ko ráb bi ak hoz ké pest. A KSH
egész esz ten dő ada ta it tar tal ma zó
gyors je len té se sze rint a szál lás he -
lyek ös  szes ár be vé te le fo lyó áron 5
szá za lék kal nö ve ke dett. 
A ke res ke del mi szál lás he lyek ös  sze -
sen 228 mil li árd fo rint brut tó ár be -
vé telt ér tek el a fen ti idő szak ban, ez
fo lyó áron 5 szá za lé kos nö ve ke dés -
nek fe lel meg. 2006. de cem ber 31-én
1841 ke res ke del mi szál lás hely, ezen
be lül 686 szál lo da, 842 pan zió és 313
egyéb szál lás hely (tu ris ta szál ló, if jú -
sá gi szál ló, üdü lő ház és kem ping)
üze melt az or szág ban. A szál lo dák,
az üdü lő há zak és az if jú sá gi szál lá -
sok szo ba ka pa ci tá sa nőtt, a töb bi
szál lás tí pu sé csök kent. A szo ba ka -
pa ci tás a szál lo dá kon be lül a négy -
csil la gos, il let ve a wellnessházakban
gya ra po dott je len tő sen.
Az el múlt év ben 3,2 mil lió kül föl di
ven dég 9,8 mil lió ven dég éj sza kát
töl tött el a ke res ke del mi szál lás he -
lye ken, ami a ven dé gek szá mát te -
kint ve 6 szá za lé kos vis  sza lé pés, a
ven dég éj sza kák szá ma pe dig 9 szá -
za lék kal csök kent 2005-höz ké pest. ■

Bird flu and the
price of chicken
The Agricultural Research Institute (AKI) prepared a survey
about the effects of last year’s bird flu outbreak on the num-
ber of chicken and chicken prices. The publication by KSH and
AKI  makes useful reading before making even short-term
business decisions. Hungarian chicken population had been
growing till 2003, but started to shrink afterwards. The total
number fell by 17,1 per cent (9,1 million) between 2003 and
2006, which has resulted in growing prices. Domestic chicken
stocks have not been effected seriously by the outbreak of
bird flu, with only 90 thousand being destroyed.  ■

Wellness resorts becom-
ing more popular
The number of  nights spent by guests in commercial
places of accommodation fell by 3,5 per cent last year.
According to a report by KSH, total income in the sector
grew by 5 per cent, with the price of  accommodation ris-
ing by 6 per cent.  Total income of the sector was HUF
288 billion in 2006, generated by 1841 places of accom-
modation. The number of hotels declined by 6 units,
while the number of pensions fell by 65 compared to the
situation at the end of 2005.  Last year, 3,2 million foreign
visitors spent a total of 9,8 million nights in Hungary
which means a decline of 6 per cent in the number of vis-
itors and 9 per cent in the number of nights. ■

A ma dár inf lu en za és a csir ke árak

Dr. Udovecz
Gábor
főigazgató, AKI

Csir ke egész ben 65 szá za lé kos (grillfertig) fel dol go zói ér té ke sí té si ára az Eu ró pai Unió 
tag or szá ga i ban, fo rint ban, 100 ki lo gram mon ként 

2007. Vál to zás a 04. hé ten 
01. hét 02. hét 03. hét 04. hét az elő ző hét hez ké pest (%) 

Bel gi um 36 082 37 642 38 392 39 809 +3,3
Bul gá ria 32 330 32 710 32 782 31 277 -5,0
Cseh or szág 34 228 31 950 32 325 32 451 -
Dá nia 38 754 39 618 40 564 39 936 -1,9
Né met or szág 47 058 49 341 49 000 49 191 -
Észt or szág 44 235 39 094 39 210 42 702 +8,5
Gö rög or szág 48 951 49 596 49 252 49 445 -
Spa nyol or szág 44 631 43 855 42 120 39 814 -5,8 
Fran cia or szág 46 680 47 052 46 727 46 909 -
Ír or szág 42 738 43 079 42 781 42 948 -
Olasz or szág 50 149 50 549 50 199 50 395 -
Cip rus 48 441 51 549 50 778 50 974 -
Lett or szág 39 501 39 015 39 205 39 358 -
Lit vá nia 34 240 35 103 35 315 35 899 +1,3 
Ma gyar or szág 43 267 43 164 42 067 42 727 +1,6 
Mál ta 42 965 42 538 42 243 42 408 -
Hol lan dia 36 587 36 879 39 149 39 302 -
Auszt ria 46 400 46 788 46 583 46 841 +0,2 
Len gyel or szág 27 518 31 739 27 993 29 527 +5,1 
Por tu gá lia 37 596 34 335 34 098 33 217 -3,0 
Ro má nia 41 288 41 078 41 046 40 649 -1,4 
Szlo vé nia 39 766 42 950 45 009 43 199 -4,4 
Szlo vá kia 38 038 41 083 39 980 41 178 +2,6 
Finn or szág 48 827 49 433 48 972 49 150 -
Svéd or szág 43 223 42 975 41 708 41 871 -
UK 36 544 36 835 36 581 36 723 -
EU-27 40 863 41 438 40 885 40 849 -0,5 

For rás: EU Bi zott ság, AKI
* Át szá mít va az MNB hi va ta los kö zép ár fo lya mán: 
1. hé ten 1 euró = 252,32 Ft; 2. hé ten 1 euró = 254,34 Ft; 3. hé ten 1 euró = 252,58 Ft; 4. hé ten 1 euró = 253,56 Ft
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A GKI Gaz da ság ku ta tó ZRt.-nek az Erste Bank együtt mű kö dé sé -
vel ké szült elő re jel zé se sze rint idén a nö ve ke dés üte me las sul, a
kül ső és bel ső egyen súly azon ban ja vul. A prog nó zis sze rint a
nyug dí jak re ál ér té ke lé nye gé ben nem vál to zik, és a re ál jö ve de -
lem két szá za lé kos mér sék lő dé se el le né re a la kos ság fo gyasz tá sa
vár ha tó an nem csök ken.
A ma gyar gaz da ság nö ve ke dé si üte mét nem el ső sor ban a ha zai
fo gyasz tás és be ru há zás di na mi ká ja, ha nem az eu ró pai kon junk -
tú ra és ah hoz kap cso ló dó an a ki vi tel és a be ho za tal di na mi ká ja

kö zöt ti kü lönb ség ha tá roz za meg. Ezért a ki iga zí tá si és re form prog ram csak ki sebb
mér ték ben las sít ja a ma gyar gaz da sá gi nö ve ke dést. A GDP 2007-ben leg alább há -
rom szá za lék kal emel ke dik. Emel lett élénk, 8 szá za lék kö rü li nö ve ke dés vár ha tó az
ipar ban, míg a ke res ke de lem ben alig több mint stag ná lás ra szá mít hat nak. 
Az üz le ti szfé rá ban a ta va lyi hoz ha son ló bér ki áram lás ra le het szá mí ta ni, va gyis
foly ta tó dik a 7 szá za lék kö rü li brut tó ke re set nö ve ke dés. A net tó ke re se tek azon ban
– az egész ség biz to sí tá si já ru lék eme lé se, az adó ked vez mé nyek szű kí té se – kö vet -
kez té ben éves át lag ban en nél 3 szá za lék pont tal ki sebb mér ték ben emel ked nek. Az
szja-tábla mó do sí tá sa – az al só kulcs sáv ha tá rá nak eme lé se, il let ve a szo li da ri tá si
kü lön adó – dif fe ren ci ál tan hat. Vég ered mény ben, az üz le ti szfé rá ban a re ál ke re se -
tek csak 1-2 szá za lék kal csök ken nek. A költ ség ve té si szek tor ban az ös  sze sí tett bér -
tö meg nem emel ke dik, de az egy fő re eső brut tó ke re set 2 szá za lék kal nő. Ös  szes -
sé gé ben a nem zet gaz da sá gi re ál ke re se tek mint egy 3,5 szá za lék kal csök ken nek, és
ez zel a két év vel ez előt ti szint re es nek vis  sza. 
A nyug dí jak re ál ér té ke lé nye gé ben nem vál to zik, de ezen be lül a csak az in de xá lás
mi at ti nyug díj eme lés ben ré sze sü lők szá má ra a nyug dí jak vá sár ló ér té ke – a mér sék -
lő dő re ál bé rek ha tá sá ra – kis sé csök ken, míg a nyug díj kor rek ci ós kör be tar to zók
re ál nyug dí ja 3,5 szá za lék kal emel ke dik. A re ál jö ve de lem két szá za lé kos mér sék lő -
dé se el le né re a la kos ság fo gyasz tá sa vár ha tó an nem csök ken. A net tó meg ta ka rí tás
az új hi tel fel vé tel las su lá sa mi att emel ke dik, a GDP 5,5 szá za lé ka lesz.
Az ál lam ház tar tá si de fi cit 2007-ben az elő irány zott 6,8 szá za lék nál ki sebb, 6 szá za -
lék kö rü li le het. ■

Real incomes: two years back in time
According to a forecast by GKI Gazdaságkutató Zrt, prepared with the co-operation of  Erste Bank, the rate of economic growth will
slow down this year but both the external and internal balance of payments will improve.  Even though a two per cent decline in real
income is expected, overall consumption will probably not be effected. The rate of growth depends primarily on the  difference
between the dynamics of imports and exports resulting from market trends in the EU. GDP will grow by 3 per cent at least in 2007, with
an 8 per cent increase in industry, while commerce is expected to show near-stagnation. Gross incomes are expected to grow by 7 per
cent in the business sector, but this will only mean a net increase of  4 per cent, translating into a 1-2 per cent decrease in terms of
real income. Gross incomes will grow by 2 per cent in the government sector, while pensions will retain their effective value.  ■

Meg in dul tak az árak
év ele jén
Bár ja nu ár ban az egy ha vi át la gos
fogyasztóiár-emelkedés 1,2 szá za -
lé kos volt, az egy éves vál to zás már
el ér te a 7,8 szá za lé kot. A KSH
gyors je len té sé ből ki de rül, hogy
2006. de cem ber hez vi szo nyít va az
élel mi sze rek árai az át la gos nál job -
ban, 1,4 szá za lék kal emel ked tek.
Nö ve ke dett az idény áras élel mi sze -
rek (7,4 szá za lék), az is ko lai, va la -
mint óvo dai, böl cső dei ét ke zés
(4,1-4,1 szá za lék), a sza lá mi, szá -
raz kol bász, son ka (2,7 szá za lék), a
liszt (2,3 szá za lék), va la mint a sajt
(1,7 szá za lék) ára. A ser tés hús ára
vi szont 3,2 szá za lék kal csök kent.
Az idény áras élel mi sze rek nél kül
szá mít va az élel mi sze rek árai az
elő ző hó nap hoz ké pest 0,7 szá za -
lék kal drá gul tak. 
Egy éves ös  sze ve tés ben is jócs kán,
13,1 szá za lék kal, az át la got meg ha -
la dó mó don emel ked tek az élel mi -
szer árak. Ezen be lül je len tős szó ró -
dás fi gyel he tő meg: az idény áras
élel mi sze rek 28,4, a cu kor 25,5, a
liszt 22,6, a pék sü te mé nyek 20,5, a
szá raz tész ta 17,9, a to jás 17,3, a ke -
nyér 16,2, va la mint a pá ri zsi, kol -
bász 14,3 szá za lék kal drá gult. 
A me ző gaz da sá gi ter mé kek ter me -
lői ár-szint je 2006-ban 10,6 szá za -
lék kal nö ve ke dett az elő ző év hez
vi szo nyít va. Ezen be lül a nö vé nyi
ter mé kek ár szín vo na la 18,0 szá za -
lék kal, az élő ál la to ké és ál la ti ter -
mé ke ké 4,0 szá za lék kal emel ke dett.
A me ző gaz da sá gi ter me lés rá for dí -
tá sa i nak ár szint je 7,1 szá za lék kal
volt ma ga sabb, mint 2005-ben.
A ga bo na fé lék ter me lői át lag ára
24,1 szá za lék kal nőtt a 2005-ben
mért 9,9 szá za lé kos csök ke nést kö -
ve tő en. ■

Prices going up in January
Though average  consumer prices rose by 1,2 per cent
in January, the annual increase for last year reached 7,8
per cent. According to the report by KSH, the price of
food rose quicker than average in January, by 1,4 per
cent. The price of food grew by 13,1 per cent last year,
which is far more than the average price increase. The
prices  rose by 28,4 % for seasonal foods,  25,5 % for
sugar, 20,5 % for bakery products, 17,9 % for pasta,
17,3 % for eggs, and 16,2 % for bread. The average farm
price of agricultural products rose by 10,6 per cent in
2006, compared to the year before, while the costs of
agricultural production grew by 7,1 per cent.  The aver-
age farm price of grain rose by 24,1 per cent after a 9,9
per cent fall in 2005. ■

Re ál ke re se tek: vis  sza két évet

Bíró Péter
kutatásvezető, GKI

A GKI Gaz da ság ku ta tó Rt. prog nó zi sa a ma gyar nem zet gaz da ság 2007. évi fo lya ma ta i ról
2004 2005 2006. I-XI. hó 2006 2007 

(becslés) (előrejelzés)
1. A GDP vo lu men in de xe (%) 105,2 104,2 104,1* 104,1 103,0
2. Az ipa ri ter me lés in de xe (ös  sze ha son lí tó áron, %) 107,4 107,3 110,3 110 108
3. Nem zet gaz da sá gi be ru há zá sok in de xe (ö. á., %) 107,9 105,6 99,6* 102 104
4. Az épí té si-sze re lé si te vé keny ség in de xe (ö. á., %) 106,8 116,6 98,4 100 104
5. A kis ke res ke del mi for ga lom vo lu men in de xe (%) 105,8 105,8 104,5 104 101,5
6. A ki vi tel vál to zá sá nak in de xe (fo lyó áron, euróban, %) 115,3 111,4 115,7 115 113
7. A be ho za tal vál to zá sá nak in de xe (fo lyó áron, euróban, %) 113,2 108,3 113,4 113 110
8. A kül ke res ke del mi mér leg hi á nya (mil li árd euró) 3,9 2,8 2,1 2,3 1,1
9. A fo lyó fi ze té si és tő ke mér leg együt tes hi á nya 6,7 5,3 3,7* 5 4,5
(mil li árd euró)
10. Az euró át la gos ár fo lya ma (fo rint) 251,7 248,0 264,3** 264,3** 252
11. Az ál lam ház tar tás hi á nya (pénz for gal mi szem lé let ben,
he lyi ön kor mány zat ok nél kül, mil li árd fo rint) 1284,1 984,4 2034** 2034** 1450
12. A brut tó át lag ke re set in de xe 106,1 108,8 107,7 107,3 105
13. Fo gyasz tói ár in dex 106,8 103,6 103,9** 103,9** 106
14. Fo gyasz tói ár in dex az idő szak vé gén
(elő ző év azo nos hónap=100) 105,5 103,3 106,5** 106,5** 104
15. Mun ka nél kü li sé gi rá ta az idő szak vé gén (%) 6,3 7,3 7,5** 7,5** 8
* I-III. ne gyed év; ** éves (elő ze tes) tény For rás: KSH, MNB, PM
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Je len tő sen, mint egy 5 szá za lék kal csök kent ta valy az ál ta lá -
nos élel mi szer bol tok szá ma ha zánk ban az egy év vel ko ráb -
bi hoz ké pest, ál la pí tot ta meg Szalóky Tóth Ju dit, a Nielsen
pi ac ku ta tó vál la lat igaz ga tó ja feb ru ár 13-i saj tó tá jé koz ta tó -
ján. Így 2006 vé gé re az ilyen pro fi lú bol tok szá ma 22 ezer alá
csök kent, amely nek hát te ré ben kö zel 1200 kis bolt meg szű -
né se áll.
A bolt szám az or szág észak nyu ga ti ré gi ó já ban csök kent
az át la got leg in kább meg ha la dó mér ték ben, 8 szá za lék -
kal. A fő vá rost és Pest me gyét ma gá ban fog la ló köz pon ti
ré gió mu ta tó ja mí nusz 7 szá za lék. Észak ke le ten és dél -
nyu ga ton 4-4 szá za lék kal ke ve sebb lett az élel mi szer üz let,
míg a dél ke le ten meg szűnt 30 egy ség mind ös  sze 1 szá za -
lé kot je lent. A Nielsen Cen zus fel mé ré sé nek leg fris sebb
ered mé nye i ből ki de rül to váb bá, hogy a két leg fon to sabb

ke res ke del mi csa tor na, a hi per mar ket
és a ha zai tu laj do nú lánc egy aránt nö -
vel te ré sze se dé sét, ná luk is job ban
azon ban a disz kont ka te gó ria. A füg get -
len kis bol tok már csu pán 14 szá za lé kos
súlyt kép vi sel nek.
Szalóky Tóth Ju dit a szá mok hoz hoz zá -
tet te, hogy a disz kont ter jesz ke dé sé nek
2005-ben ta pasz talt nagy ira ma ta valy
alább ha gyott. A ta valy előtt nyílt 48 új üz -

let után 2006-ban 32-vel bő vült a Lidl, Penny Market, Plus
és Pro fi együt te sen 464 egy ség ből ál ló há ló za ta. A fej lő dés
mo tor ja to vább ra is a Lidl, amely 2004. évi pi ac ra lé pé se óta
68 egy ség ből ál ló há ló za tot ala kí tott ki, és foly tat ja az ex -
pan zi ót.
2500 négy zet mé ter fe let ti el adó te rű hi per mar ke tek ből a ta -
valy év vé gén 109 mű kö dött, míg szu per mar ket ből 374-et
re giszt rál tak. ■

A Nielsen ál tal fel mért élel mi sze rek kis ke res ke del mi for gal má nak 
meg osz lá sa, bolt tí pu sok sze rint. Szá za lék ban
Bolt tí pus 2005 2006
Hi per mar ket 28 29
Szu per mar ket 10 10
Disz kont 16 18
Ha zai tu laj don ban lé vő lánc 29 30
Önál ló kis bolt 17 14

Forrás: Nielsen

Small stores closing in the
north-west
According to data from ACNielsen, the total number of food stores shrunk by 5 per cent last
year, with less than 22 thousand such stores operating at the end of 2006. The north-western
region of the country saw the biggest reduction in the number of food stores, while the small-
est reduction took place in the south-eastern region. Latest data from the Nielsen Census
show that the market shares of the two biggest channels, hyper markets and domestic retail
chains both grew, whereas the share of discount stores grew even more. Independent, small
stores only accounted for 14 per cent of the total number.  Last year the combined number of
Lidl, Penny Market, Plus and Profi stores grew by 32 units, to 464. Lidl continues to be the main
force behind expansion with a network of 68 stores opened since 2004. There were 109 hyper
markets and 374 supermarkets at the end of 2006. ■

Az Unióban is borongunk
Az Unióhoz csatlakozott országok közül a magyarok ítélik
meg legborúsabban életkörülményeik változását – ez derült
ki a GfK Csoport legfrissebb EU index kutatásából.
Három magyarból például kettő érzékelte a foglalkoztatás
biztonságának romlását, míg a kilenc felmért ország átlaga
csupán 37 százalék. A megkérdezett országok összességét
tekintve (43 százalékos arányt képviselve) azok vannak
többségben, akik szerint az egészségügyi ellátás színvonala
nem változott az EU-ba való belépés óta, míg 19 százalékuk
szerint lett rosszabb. Magyarországon ellentétes a tenden-
cia: hazánkban a megkérdezettek 57 százaléka szerint rom-
lott az egészségügyi ellátás a csatlakozás óta. Ez komoly vál-
tozás a 2005-ös 33 százalékos arányhoz képest.
2006-ban minden negyedik ember van azon a véleményen a
9 ország átlagát tekintve, hogy az EU tagsággal egyidejűleg
javult az életszínvonal – 2004-ben még csak 12 százalék volt
ez az arány. Magyarország itt is az ellentábort erősíti: a
2005. évi 47 százalékról 67 százalékra nőtt azoknak az
aránya, akik szerint romlottak az életkörülmények a csatla-
kozás óta. A kutatásban résztvevő országok közül a magya-
rok a legborúlátóbbak életszínvonaluk változásával kapcso-
latosan.
Némileg növekedett azoknak az aránya, akik szerint a csat-
lakozás árnövekedést hozott. 2006-ban a megkérdezettek 78

százaléka érezte így. Magyarországon e
tekintetben is magasabb, 86 százalék a
saját bevallásuk szerint negatív változást
tapasztalók aránya, igaz, még ennél is
többen érzékeltek árnövekedést Lett or -
szágban és Észtországban.
Mi, magyarok ötéves időtávban is lénye-
gesen pesszimistábbak vagyunk, mint a
kutatásban résztvevő más országok: a 38
százalékos átlaghoz képest, akik szerint
az elkövetkező öt évben javul az egészségügyi ellátás,
nálunk csak 17 százalék optimista. A munkahely biztonsá-
gának javulására a 9 ország átlagában 31 százalék, ezzel
szemben Magyarországon csak 14 százalék számít. Az
életszínvonalban bekövetkező javulást a kutatás részt-
vevőinek 39 százaléka, amíg a magyaroknak csak 22 szá-
zaléka vár. ■

Észak nyu ga ton vesz tett leg in kább a kis bolt

Pessimistic as usual
According to the latest survey about EU indexes by the Gfk Csoport, Hungarians are the least
optimistic about their future prospects among citzens of new EU states. Two out of three
Hungarians feel that their jobs are less secure as opposed to an average of 37 per cent for nine
countries. While 43 per cent of people in the nine countries say that the quality of health care
has not changed since accession to the EU, 57 per cent of Hungarians feel that it has become
worse. In 2006, one out of four people in the nine countries thought that the standard of living
improved with accession, but in Hungary 67 per cent said that their standard of living fell since
accession. Compared to the average, Hungarians also seem to be more pessimistic about job
security, health care and the standard of living to be expected in five years' time. ■

Szalóky Tóth 
Ju dit
ügyvezető igazgató
Nielsen

Kozák Ákos
igazgató, GfK
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Vál to zat la nul tart Eu ró pa ke -
le ti ré szén, pon to sab ban a
2004 má ju sá ban csat la ko zott
or szá gok ban a nagy áru ház -
lán cok tér hó dí tá sa. Mint a
PwC leg újabb ke let-eu ró pai
kör ké pé ből ki de rül, a glo bá lis
sze rep lők, mint a Tesco, az
Auchan, min den hol az él re
tör tek, de nem si ke rült ki üt ni -
ük a nye reg ből a ha gyo má -
nyos sar ki üz le te ket. Mos ta ni
elem zé sünk ben a len gyel és a
cseh pi a con tör tén te ket is -
mer tet jük.

Mint vár ha tó volt, az el múlt két
év ben foly ta tó dott a nagy áru -
ház lán cok elő re tö ré se Len gyel -

or szág ban is. Az üz le tek szá ma az idő -
szak vé gé re 22 szá za lék kal emel ke dett,
de eköz ben egy ál ta lán nem rop pan tak
meg a kis bol tok, pi a ci ré sze se dé sük
vál to zat la nul meg ha lad ja az 50 szá za lé -
kot. Er re ma gya rá zat ként két okot so -
rol tak fel a PwC szak ér tői. Egy részt a
len gye lek ra gasz kod nak a ha gyo má -
nyos kis üz le tek hez, más részt az 50 ezer
lé lek szám alat ti vá ro sok ba vál to zat la -
nul nem ju tot tak még el a nagy áru ház -
lán cok. En nek el le né re úgy vé lik, a
2006-os fo lya ma to kat ös  szeg ző sta tisz -
ti kák már tük röz ni fog ják az áru ház -
nyi tá si lá zat.

Nö ve ke dés csök ke nés sel
A PricewaterhouseCoopers szak ér tői
ar ra szá mí ta nak, hogy az át la gos el -
adó te rü let csök ken ni fog, mi köz ben
nö vek szik az áru há zak, üz le tek szá -
ma. Nagy el adó te rű áru há zak ra
ugyan is nincs igény, a len gye lek több -
sé ge kis te le pü lé se ken él, ahol nem
igény lik a hi per mar ke te ket. És per sze

azt sem le het szá mí tá son kí vül hagy -
ni, hogy a len gyel pi a cot az áru ház-
nö ve ke dé si boomtól vé dik sa ját épí té -
si tör vé nyei. 2006-ban az elő ze tes ada -
tok sze rint el ső sor ban az ezer négy -
zet mé ter alat ti üz le tek szá ma nö ve ke -
dett. Csak a Tesco mint egy 20 ilyen tí -
pu sú üz le tet nyi tott a ta valy ra ter ve -
zett 39-ből.

A nagy, glo bá lis lán cok ki vé tel nél kül
meg je len tek a leg na gyobb nak és ezért
leg von zóbb nak tar tott len gyel pi a con,
üz le te ik, áru há za ik szá ma évi kö rül be -
lül 10 szá za lék kal nö vek szik. A nagy vá -
ro si te rü le tek azon ban már te lí tőd tek,
ezért ki sebb he lyet ke res nek. 

El len ál ló ha za i ak
A glo bá lis sze rep lők mel lett je len tős
po zí ci ó kat sze rez tek a ha zai tu laj don -
ban lé vő lán cok. Erő tel je sen tart ja pi ac
ré sze se dé sét a POLOmarket, az
Eldorado (Stokrotka) és a Lewiatan.
Az új ke res ke del mi for mák mel lett is
vi rág za nak a disz kont lán cok, nö ve ke -
dé si üte mük el ér te a 25 szá za lé kot, va -

ló szí nű leg azért is, mert a len gyel fo -
gyasz tók rend kí vül árérzékenyek. A
me zőnyt eb ben a szeg mens ben a Lidl
ve ze ti, amely 120 új üz le tet nyi tott
egyet len év alatt, míg a Biedronka 80 új
üz le té vel im má ron több mint 800 egy -
sé get és a leg na gyobb pi a ci rész arányt

Hyper markets less popular north of us
The expansion of big retail chains is continuing in Eastern Europe. According to the latest survey by PWC, global players like Tesco and
Auchan have taken over leading positions, but failed to strangle traditional, neighbourhood stores. As it was expected, big retail chains
continued their expansion in Poland last year, with the number of  their stores increasing by 22 per cent, but traditional, neighbourhood
stores still hold a market share of over 50 per cent. Poles seem to be loyal to traditional stores and the big chains have not yet reached
towns with a population of less than 50,000. There does not seem to be much demand for very large stores, which means average floor
space will be far below the size usual in Hungary. Licensing of hyper markets is not simple, which means Tesco focuses on the below 1000
square meter stores now. All global retail chains are present in Poland, but they are looking for smaller places, suitable for supermarkets.
Discount store chains have expanded by 25 per cent, since Polish consumers are very sensitive to prices. Lidl is the most rapidly expand-
ing with 120 stores opened in a single year, while Biedronka is the biggest with 800 stores. There are however, still 115,000 neighbourhood
groceries. In the Czech Republic, Schwarz (Kaufland and Lidl) has been growing at the fastest rate since the appearance of Lidl in 2004.
Marko is in second place, with Tesco, and Ahold (Hypernova and Albert) close behind. Though expansion is still rapid, statistics indicate
that the age of limitless expansion is over. The market seems to be saturated, while the market share of the five biggest chains remains
low compared to Western Europe, even though a series of mergers has taken place. ■

Tő lünk észa kabb ra ki sebb
a hipermarketláz

A rovat támogatója a

FMCG-cégek rang so ra Len gyel or szág ban
Vál la lat ne ve For gal mazott ter mék Net tó el adás 

(euró, mil li ó ban)
1. Philip Morris Polska do hány 1,400
2. Kompania Piwowarska sör 740
3. LG Electronics elekt ro ni kai cik kek 728
4. Grupa ¯ywiec S.A. sör 712
5. Thomson Multimedia Polska elekt ro ni kai cik kek 90
6. Phi lips Lighting Poland elekt ro ni kai cik kek 667
7. Procter & Gamble Operations Polska élel mi szer, ve gyi cik kek, koz me ti ku mok 637
8. Central European Distribution Corp. sze szes ita lok 604
9. Bri tish American Polska do hány 566
10. No kia Poland elekt ro ni kai cik kek 547
11. Grupa Animex hús ipa ri ter mé kek 522
12. Unilever Polska élel mi szer, ve gyi cik kek, koz me ti ku mok 497
13. Imperial Tobacco Polska S.A. do hány 485
14. So bi es ki Dystrybucja sze szes ita lok 464
15. Scandinavian Tobacco do hány 457
16. BSH Sprzêt Gospodarstwa Domowego ház tar tá si gé pek 456
17. Grupa Maspex Wadowice üdí tők 447
18. Krajowa Spolka Cukrowa cu kor 440
19. Avon Operations Polska koz me ti kai cik kek 424
20. Nest lé Polska élel mi szer, üdí tők 390

For rás: Cé gek adat köz lé se
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Vár ha tó an nyár ele jén, pon to -
san jú ni us 11-ig be zá ró lag je -
le nik majd meg az EU Bi zott -
ság ál tal két éve el fo ga dott,
tel jes ne vén a tisz tes ség te len
ke res ke del mi gya kor lat ról
szó ló irány el vet a ma gyar jog -
rend be át ül te tő jog sza bály.
Mint ar ról már múlt szá munk -
ba hírt ad tunk, az át lag fo -
gyasz tó tá jé koz ta tá sát, a vá -
sár lás és vá lasz tás sza bad sá -
gát cél zó irány elv ha tály ba lé -
pé se után bi zo nyos mar ke -
ting ak ci ók meg hir de té sé vel
ele ve bír ság ra szá mít hat nak
majd a ke res ke dők.

Mint dr. Firniksz Ju dit, a Ré ti, An -
tall & Madl Landwell Ügy vé di
Iro da mun ka tár sa el mond ta, a

di rek tí vát 2005-ben fo gad ták el. A ma xi -
mum har mo ni zá ció al kal ma zá sá ról szü -
le tett meg ál la po dás, ami gya kor la ti lag
azt je len ti, hogy az irány el vi ren del ke zé -
se ket az egyes or szá gok ban szó sze rint át
kell ven ni. Egyes sza bá lyo zá si szin te ken
azon ban az al kal ma zás vél he tő leg még
így is el té rő gya kor lat ra ad majd mó dot,
ugyan is a jog sza bályt nem le het min den
egyes eset re kü lön le bon ta ni, az „csak”

megadja az el já rá sok ke re tét, ame lyet
tar ta lom mal majd a ha tó sá gi, bí ró sá gi
jog al kal ma zói gya kor lat tölt meg.

A meg té vesz tés től 
a lel ki kény sze rí té sig
Ma ga a di rek tí va há rom szin ten sza bá -
lyoz. Az el ső ál ta lá nos ti lal mat fo gal -
maz meg a tisz tes ség te len ke res ke del mi
gya kor la tok kal szem ben, ar ra ala poz va,
hogy egy át lag fo gyasz tót kí ná la ti ol dal -
ról be fo lyá so ló ma ga tar tást is sza bá -
lyoz ni kell. Hi szen egy meg té vesz tő
rek lám vagy in for má ció mi att el kép zel -
he tő, hogy a ve vő nem az igé nye i nek
tény le ge sen meg fe le lő árut vá laszt ja. Az
ál ta lá nos ti la lom ré szét ké pe zi egy
„tisz tes ség te len sé gi teszt”, amely an nak
vizs gá la tá ra irá nyul, a ke res ke dő a kö -
te le ző szak mai gon dos sá got be tart va
járt-e el, más részt a tő le jö vő in for má -
ció nem tor zít ja-e az át lag fo gyasz tó
gaz da sá gi ma ga tar tá sát, dön té sét.
A sza bá lyo zás má so dik szint je a meg té -
vesz tő te vé keny sé ge ket so rol ja fel, il let ve

az ag res  szív ma ga tar tás for má it ír ja le. Az
el ső kör be tar to zik a hir de té sek bi zo nyos
for má ja is, pél dá ul, ha a fo gyasz tók tá jé -
koz ta tá sá ra szol gá ló in for má ci ók kö zül
hi ány zik né hány fon tos adat, ame lyet a
ke res ke dő el hall gat, pe dig az áru tény le -
ges tu laj don sá ga i ról ad na je len tős in for -
má ci ót. Ezen a szin ten sza bá lyoz zák a vá -
sár lás ra va ló fel hí vás, ma gya rán az ak ci -
ók meg hir de té sé nek né hány fon tos tar -
tal mi ele mét. A di rek tí va té te le sen fel so -
rol ja, mi lyen in for má ci ó kat kell egy-egy
ak ció so rán kö te le ző en meg hir det ni.
Gyak ran ver seny ha tó sá gi vizs gá lat tár -
gya, hogy a nagy mér té kű ak ci ók mi lyen
ár szint hez vi szo nyít va va ló sul nak meg,
nem lát szó la gos-e a nagy nak tű nő, de va -
ló já ban alig ér zé kel he tő ked vez mény. Ez
az úgy ne ve zett re fe ren cia ár prob lé má ja,
amely re egy elő re még ez a di rek tí va sem
ad egy ér tel mű vá laszt, va gyis nem egy ér -
tel mű, az ak ció so rán fel kell-e tün tet ni a
meg elő ző árat és me lyi ket, vagy sem.
Az ag res  szív ke res ke del mi ma ga tar tás
egyes meg va ló su lá si for mái in kább

mond hat ja ma gá é nak. Eze ket a szá mo -
kat csak a kis bol tok múl ják felül, az el -
múlt idő szak ban csak nem 115 ezer
„sar ki fű sze res” vár ta a vá sár ló kat Len -
gyel or szág-szer te.

Te lí tő dés a cse hek nél is
Cseh or szág ban öt nagy ke res ke del mi
lánc ren del ke zik a pi ac leg na gyobb ré -
szé vel. A leg gyor sab ban a Schwarz-cso-
port (Kaufland és Lidl) nö vek szik, ami -
ó ta a Lidl 2004-ben meg je lent a szí nen.
A má so dik he lyet a Marko fog lal ja el,
szo ro san mö göt te kö vet ke zik a Tesco,

az Ahold (Hypernova and Al bert), il let -
ve a Rewe (Penny Market és Billa).
A cseh pi ac is erő tel je sen nö vek vő ten -
den ci át mu tat, de a sta tisz ti kák ar ról ta -
nús kod nak, hogy las san vé get ér a kor -
lát lan nö ve ke dés idő sza ka. A pi a ci sze -
rep lők jó részt egy más ká rá ra ter jesz -
ked het nek majd. Sok szak ér tő egy be -
hang zó an úgy vé li, hogy a cseh pi ac te -
lí tet té vált, mi köz ben az öt leg na gyobb
lánc rész ará nya a nyu gat-eu ró pai át lag -
hoz ké pest ala csony ma radt. Mind ez
an nak el le né re kö vet ke zett be, hogy
erő tel jes fú zi ós hul lám in dult meg. 

A ke res ke de lem nö ve ke dé si üte me jó -
val las sabb lesz az el múlt év ben meg -
szo kott nál, de még min dig ma gas a
nem élel mi szer-ke res ke de lem, va gyis a
di vat-, a ci pő- és lak be ren de zé si szeg -
mens ben rej lő nö ve ke dé si le he tő ség.
Rá adá sul ala csony a pi a ci kon cent rá ció
mér té ke is.
Az élel mi szer-ke res ke dők na gyobb nö -
ve ke dés re azért szá mít hat nak – ahogy
a szom szé dos Len gyel or szág ban is –,
mert a cse hek egy re in kább elő tér be
he lye zik a sa ját már ká i kat, ezek ből még
min dig egy re töb bet le het el ad ni. ■

Mi lesz a fe ke te lis tán?

What will be on the blacklist?
Hungarian legislation related to the adaptation of EU principles regarding unfair trade practices, will be published before 11. June this
year. Some marketing campaigns will automatically result in a fine after this new legislation comes into effect. According to dr. Judit
Firniksz from the law firm, Réti, Antall & Madl Landwell, this directive was passed in 2005-ben. Agreement has been reached about the
application of maximum-harmonisation, which means provisions of the directive will be adapted practically word by word. The directive
regulates activities at three levels. At the first level, general bans are defined regarding unfair trade practices. At the second level, mis-
leading and aggressive activities are listed. These include some forms of advertising. The directive lists the types of information which
shall be disclosed on a mandatory basis during campaigns. At the third level, a blacklist of activities will be defined. These activities will
automatically result in a fine without any special procedure. An example of such an activity is when retailers claim a product is only
available for a specific period, or it is available on special conditions, so that customers are denied sufficient time for choosing. Another
example is creating a false impression about a product, like claiming it can be sold legally, or  claiming that a retailer is going to close
its business or move its location. Establishing multilevel marketing systems, where customers regard purchases as business invest-
ments resulting in income will also be illegal. The Hungarian version of the Legislation will be submitted to Parliament by the Ministry
of Economy and Transport for the spring session. No decision has yet been reached regarding the organisation which will be responsi-
ble for enforcing the new legislation. ■

TM_2007-03:TM3_v1  2007.03.01.  7:11  Page 60



pénzügyek és szabályozások

2 0 0 7 .  m á rc i u s

61

bün te tő jo gi ka te gó ri ák ba tar toz nak,
ami kor a vá sár lók fi zi kai, il let ve lel ki
kény sze rí té sé nek ti lal mát mond ják ki.
Az irány elv egyik meg fo gal ma zá sa sze -
rint ide vo nat ko zik azon ban az is, ahol
ti los a fo gyasz tó val szem be ni ha tal mi
hely ze tet ki hasz nál ni ar ra, hogy lel ki
vagy fi zi kai kény szer rel kor lá toz zák a
vá sár lók vá lasz tá si le he tő sé ge it. En nek
ér tel me zé se az el té rő kul tú rák és ha -
gyo má nyok vi szony la tá ban meg le he tő -
sen ne héz, ugyan is ami Ang li á ban lel ki
nyo mást ki vál tó ag res szív meg nyil vá -
nu lás nak szá mít, mond juk egy time-
share üdü lé si jog ér té ke sí té se kor eset le -
ge sen ta pasz talt rá me nős rá be szé lés, az
eset leg Por tu gá li á ban meg szo kott
mód ja is le het az ér té ke sí tés nek. 

Té te les bűn lajst rom
A har ma dik szint, mint ahogy már hí -
rül ad tuk, té te les fe ke te lis tát tar tal maz

ar ra néz ve, mi lyen meg ha tá ro zott ese -
tek ben üt kö zik a di rek tí va elő írá sa i ba
egy-egy te vé keny ség, ame lyik eb ben az
eset ben kü lön mér le ge lés nél kül is bír -
sá got von ma ga után. Ilyen pél dá ul, ha
egy ke res ke dő azt ál lít ja, ter mé ke csak
kor lá to zott ide ig kap ha tó, vagy csak bi -
zo nyos fel té te lek mel lett kor lá to zott
ide ig kap ha tó, így a fo gyasz tó nak nem
ma rad ide je a dön tés re.
Szin tén a fe ke te lis tán sze re pel több pa -
ra gra fu son ke resz tül a ha mis lát szat

kel té se: pél dá ul an nak a lát szat nak a
kel té se, hogy a ter mék jog sze rű en for -
gal maz ha tó, vagy pél dá ul a ve vő tör vé -
nyes jo gá ra vo nat ko zó an olyan lát szat
kel té se, mint ha az az el adó ter mé ké nek
sa já tos sá ga len ne. Ugyan csak ti los an -
nak ál lí tá sa, hogy a ke res ke dő be fe je zi a
te vé keny sé gét, vagy ép pen üz let he lyi -
sé get vál toz tat.  Ti la lom alá esik a pi ra -
mis el ven mű kö dő ér té ke sí té si rend szer
lét re ho zá sa, ahol a fo gyasz tó ar ra gon -
dol va vá sá rol, hogy má sok be szer ve zé -
sé vel jö ve de lem re tesz szert.
A ma gyar ver zió rö vi de sen a par la ment
előtt fek szik, vár ha tó an a ta va szi ülés -
szak na pi rend jén sze re pel majd, a Gaz -
da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um elő -
ter jesz té sé ben. Egy elő re még nem szü le -
tett dön tés ar ról, me lyik szer ve zet hajt ja
vég re a ná lunk is szó sze rint al kal ma -
zan dó irány elv ből adó dó fel ada to kat. ■

L. M.

Pél dák az irány elv ál tal mér le ge lés nél kül
meg té vesz tő nek tar tott ke res ke del mi gya -
kor la tok ból:
1. An nak va lót lan ál lí tá sa, hogy a ke res ke dő
a ma ga tar tá si kó dex alá író ja. 
2. Bi zal mi jegy, mi nő sé gi jegy vagy an nak
meg fe le lő jel zés meg je le ní té se a szük sé -
ges en ge dély nél kül. 
3. An nak va lót lan ál lí tá sa, hogy egy ma ga -
tar tá si kó de xet va la mely köz jo gi vagy
egyéb szer ve zet jó vá ha gyott. 
4. An nak va lót lan ál lí tá sa, hogy egy ke res -
ke dőt (be le ért ve an nak ke res ke del mi gya -
kor la ta it) vagy egy ter mé ket va la mely köz -
jo gi vagy ma gán szer ve zet el is mert, jó vá ha -
gyott vagy en ge dé lye zett, vagy pe dig az
ilyen ál lí tás az el is me ré si, jó vá ha gyá si és en -
ge dé lye zé si fel té te lek nek va ló meg fe le lés
nél kül. 
…
7. A fo gyasz tók azon na li dön tés ho za tal ra
kény sze rí té sé nek cél já ból ha mi san an nak
ál lí tá sa, hogy a ter mék csak na gyon kor lá -
to zott ide ig kap ha tó, vagy csak kü lön le ges
fel té te lek mel lett, na gyon kor lá to zott ide ig
lesz kap ha tó, és ez ál tal a fo gyasz tók meg -
fosz tá sa a tá jé ko zott dön tés hez szük sé ges
idő től vagy al ka lom tól. 
…
9. An nak va lót lan ál lí tá sa vagy olyan be nyo -
más kel té se, hogy a ter mék jog sze rű en for -
gal maz ha tó. 

10. A fo gyasz tók tör vé nyes jo gá ra vo nat ko -
zó an olyan lát szat kel té se, mint ha az a ke -
res ke dő aján la tá nak sa já tos sá ga len ne. 
11. Az írott és elekt ro ni kus saj tó ban szer -
kesz tői tar ta lom hasz ná la ta a ter mék el -
adás ösz tön zé sé re, ami kor a ke res ke dő fi -
ze tett az el adás ösz tön zé sért, ez azon ban a
fo gyasz tó szá má ra nem de rül ki vi lá go san a
tar ta lom ból, a ké pek ből, vagy a han gok ból
(„advertorial”, szer kesz tői rek lám). 
….
15. An nak va lót lan ál lí tá sa, hogy a ke res ke -
dő fel hagy a ke res ke dés sel, il let ve üz let he -
lyi sé get vál toz tat. 
16. An nak ál lí tá sa, hogy a ter mé kek meg köny  -
nyí tik a sze ren cse já ték ok ban va ló nye rést. 
17. An nak va lót lan ál lí tá sa, hogy a ter mék
al kal mas be teg sé gek, il let ve az em be ri
szer ve zet mű kö dé si za va ra i nak vagy rend -
el le nes sé ge i nek gyó gyí tá sá ra. 
18. Té ves tény sze rű in for má ció szol gál ta tá sa
a pi a ci fel té te lek ről, il let ve a ter mék fel lel he -
tő sé gé nek le he tő sé ge i ről, az zal a szán dék -
kal, hogy a fo gyasz tót a ter mék nek a szo ká -
sos pi a ci fel té te lek nél ke vés bé ked ve ző fel -
té te lek mel let ti meg vá sár lá sá ra bír ják rá. 
…
20. A ter mék „in gye nes”, „díj ta lan”, „té rí tés -
men tes” vagy ha son ló jel zők kel va ló le írá sa,
ha a fo gyasz tó nak a ke res ke del mi gya kor -
lat el fo ga dá sá nak és a ter mék szál lí tá sá -
nak, il let ve szál lít ta tá sá nak el ke rül he tet len

költ sé gén felül bár mit is fi zet nie kell. 
21. A rek lám anyag ban szám la vagy más ha -
son ló, fi ze té si igényt meg fo gal ma zó do ku -
men tum kül dé se, amely té ve sen azt a be -
nyo mást kel ti a fo gyasz tó ban, hogy már
meg ren del te a rek lá mo zott ter mé ket. 
22. An nak va lót lan ál lí tá sa vagy olyan ha -
mis be nyo más kel té se, hogy a ke res ke dő
nem a sa ját ke res ke dé sé vel, vál lal ko zá sá -
val, mes ter sé gé vel vagy szak má já val kap -
cso la tos cél ból jár el, vagy ha mis mó don fo -
gyasz tó ként va ló fel lé pés. ■

Misleading unless consid-
ered carefull
Examples of trade practices regarded as unfair and misleading:
- Claiming wrongfully, that the retailer is a signatory of the
Code of Conduct.
- Using a certificate of quality or authenticity without autho-
risation.
- Claiming wrongfully, that a retailer (and its trade practices)
has been approved, accepted or licensed by an official or civil
organisation. 
- Claiming wrongfully, that a product is only available for a very
limited period of time, or that is available on special conditions
so that customers are denied sufficient time to make a choice. 
- Claiming wrongfully, that a product can be sold legally.
- Using printed or electronic media for promoting sales
against payment in such a way that customers fail to recog-
nise contents as being an advertisement. 
- Claiming wrongfully, that a retail will terminate its activities,
or change its location. 
- Claiming wrongfully, that a  product can cure diseases or
malfunctions of the human body. 
- Providing false information regarding market conditions, or
the availability of the product, with the intention of persuad-
ing customers to buy the product with conditions that are
less favourable than the market conditions. ■

Mérlegelés nélkül megtévesztő
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AStaud név ma Bécs ben fo ga lom.
Tíz meg kér de zett ot ta ni is me rő -
söm kö zül tíz is me ri a kis ipa ri

mód sze rek kel ké szült, ki emel ke dő mi -
nő sé gű lek vá rok már ka ne vét. 

„Ha ér té kes, ki vá ló egy ter mék"
Hans Staud, a csa lá di vál lal ko zás örö -
kö se 1966-ban kezd te el a köz gaz da sá -
gi egye te met. Az tán az 1970-es évek -
ben a kis ipar, kis ke res ke de lem el kez -
dett sor vad ni. Bécs ben ak kor még
100-nál több olyan kö zép vál lal ko zás -
nak ne vez he tő zöld ség-gyü mölcs
nagy- és kis ke res ke de lem mel fog lal -
ko zó cég mű kö dött, mint a Staud csa -

lá dé. Má ra tíz nél ke ve seb ben ma rad -
tak:
– Már egye te mis ta ként tud tam, érez -

tem, hogy a mi cé günk pro fil ja túl tri -
vi á lis a mai kor ki fi no mult gaz da sá gi
rend sze ré ben. Egyik pro fes  szo rom tet -
te be a bo ga rat a fü lem be, hogy az zal
le het si ke res az em ber, ha egy ter mé ket
ki vá ló vá, ér té kes sé tesz. A gyü mölcs -
fel dol go zás szin te kí nál ta ma gát, mert
apám nem csak az ottakringi pi a con lé -
vő élel mi szer bol tot mű köd tet te, ha -
nem har ma dik ge ne rá ci ós gyü mölcs-
és zöld ség-nagy ke res ke dő is volt. Ami -
kor lek vár ké szí té si el kép ze lé se i met
kezd tem meg va ló sí ta ni, apám két ked -

ve egy bé csi szó lást idé zett: „Ez zel nem
pénzt, de még ho mo kot sem fogsz ke -
res ni."

Sok gyü mölcs, ke vés cu kor
Az apai jós lat nem vált be. Hans Staud
évi 4 mil lió üveg lek várt, va la mint zöld -
ség kon zer vet ké szít, és ár be vé te le ta -
valy 17 szá za lék kal nőtt az elő ző év hez
ké pest.  
A pi ac hoz kö ze li Hubergasse 3 szám
alól ti zen öt or szág ba, köz tük Ma gyar -
or szág ra is ex por tál. A ter me lés 40 szá -
za lé kát kül föld ön ad ja el. Leg ke re set -
tebb a sár ga ba rack lek vár, ar ra jut a for -
ga lom 40 szá za lé ka. Azu tán a mál na,
majd az eper kö vet ke zik.
– Sok gyü möl csöt, ke vés cuk rot te -
szünk a lek vár ba. Évek óta vál to zat la -
nul tart juk a leg ma ga sabb mi nő sé get.
A vá lo ga tott, ki vá ló alap anya got leg -
több ször ma gam szer zem be, és szál lí tó
part ne re im tud ják, hogy kri ti kus sze -
mű ve vő va gyok. De szá mít hat nak ar ra
is, hogy az át la gos nál töb bet és pon to -
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Staud: kis bolt
nagy üzem mel
Mi tart ja élet ben 1880 óta a Staud csa lád élel mi szer üz let ét
Bécs Ottakring ne vű ne gye dé nek pi a cán? Egy biz tos: ma már
nem az, amit a han gu la to san be ren de zett de li ka tesz bolt ban a
he ti 25 órai nyit va tar tás alatt a tu laj do nos 84 éves édes any ja
el ad. A ti tok egy apai ta nács el le né re ala pí tott lek vár üzem ben
rej lik, ami vel nem ho mo kot, ha nem pénzt ke res a vál lal ko zó
ked vű örö kös.

Egy kis bol tocs ka a pi a con – még is fo ga lom má tu dott vál ni a bé csi ek kö ré ben

A ba rack lek vár hoz az év fo lya mán 100-nál több faj ta 
ba rac kot hasz nál nak fel 

A Staud lek vár klas  szi kus ös  sze té te le: 50 
szá za lék gyü mölcs, 38 szá za lék cu kor
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san fi ze tek a ki emel ke dő en jó áru ért –
fog lal ja ös  sze a si ker re cept jét.
Hoz zá te szi, hogy gyak ran jár Ma gyar -
or szág ra. Há rom év ti ze des kap cso lat
fű zi egyes gyü mölcs ter me lők höz, akik
ki vá ló mi nő sé gű alap anya got szál lí ta -
nak, nagy men  nyi ség ben. 
– A klas  szi kus ös  sze té tel 50 szá za lék
gyü mölcs és 38 szá za lék cu kor. So ha
nem me gyünk 50 szá za lék alá, és a pré -
mi um ka te gó ri á ban még ma ga sabb a
gyü mölcs tar ta lom – árul ja el.
A vá kuu mos tech no ló gi á nak kö szön he -
tő en fő zés köz ben a gyü möl csök szí ne,
a ben nük lé vő vi ta min és aro ma nagy
ré sze meg ma rad.  
Mi lesz a lek vár mi nő sé gé vel, ha egy -
szer ki nyi tot ták az üve get? A kér dést a
ki sze re lés mé re te old ja meg. A leg na -
gyobb ki sze re lés is mind ös  sze 370
gram mos, és ter jed a kis, 250 gram mos
is, amit so kan meg ked vel tek. Így a fel -
bon tott üveg ből vi szony lag gyor san el -
fogy a lek vár, és íze, za ma ta, ál la ga nem
szen ved ér zé kel he tő csor bát.
Ter mé sze te sen a pi a con lé vő üz le tük
min ta bolt ként üze mel. Kap ha tó ott
mind a 120-fé le gyü mölcs lek vár mel lett
az üveg ben el tett, 80-fé le zöld ség is.  

Ottakring: csak sör és lek vár
Ottakring va la ha mun ká sok lak ta ipar -
vá ros volt, és 115 éve csa tol ták Bécs hez.
A ne gyed va la ha vi rág zó gaz da sá gá ból
hír mon dó nak két ter me lő üzem ma radt
meg. A Ma gyar or szá gon is is mert

Ottakringer már ká jú sör gyár tó ja és a
Staud-féle lek vár üzem.
Az ott la kók vá sár ló ere jé nek kö szön he -
tő en már a 18. szá zad ban ki ala kult az
Yppenplatz ne vű fő té ren a pi ac, amely -
nek Brunnen Gasse fe lő li ré szén ta lál -
ha tó a Staud csa lád 35 négy zet mé te res
élel mi szer bolt ja, im már 127. éve.
A pi a ci be vá sár lás csök ke nő igé nyei
sze rint tar ta nak nyit va, kedd től szom -
ba tig 8-12.30 óra kö zött, pén te ken
15.30-tól 18 órá ig is. Szom ba ton dél -
előtt jön a leg több ve vő, ak kor szin te
vé gig te le az üz let. 
A de li ka tesz pro filt a sa ját üzem ter mé -
kei ha tá roz zák meg. Lek vár mel lett de -
li ka tesz zöld ség, kon zerv, sa va nyú ká -
posz ta, sárgarépalé, fű szer, mus tár. 
Az árak ról azt mond ja Staud úr, hogy
Auszt ri á ban lek vár ban a Ma gyar or szá -
gon is is mert D'arbo men  nyi sé gi szem -
pont ból pi ac ve ze tő, a Staud már ka pe -
dig a mi nő ség te kin te té ben. A jobb mi -
nő sé get 15 szá za lék kal ma ga sabb nagy -
ke res ke del mi áron le het ad ni, és a kis -

ke res ke de lem ben még na gyobb le het a
kü lönb ség.

„Nem fé lek a disz kont tól"
A nagy el adó te rű mo dern bolt tí pu sok,
fő leg a disz kon tok nem csá bít ják el egy
ilyen kis pi a ci bolt ve vő it? – kér de zem
tő le.
– Nem fé lek a disz kont tól. A be zá rás ra
kény sze rült kis bol tok tu laj do no sai
gyak ran el mu lasz tot tak pro filt vál ta ni.
Év ti ze dek óta meg szo kott, ál ta lá nos vá -
lasz té kuk kal el vesz tet ték törzs kö zön sé -
gü ket, mi vel azt a disz kont és a szu per -
mar ket ma ga sabb szín vo na lon, ked ve -
zőbb áron nyújt ja. Bár az utób bi évek -
ben azt ve szem ész re, hogy a lán cok
nagy üz le tei a pré mi um ár szeg mens -
ben is ak tí vab bak let tek. Sze ren csé re
nem min den ki akar fu kar kod ni, ami -
kor élel mi szert vá sá rol. Aki egész sé ge -
sen igyek szik ét kez ni, és tu da to san ke -
re si a meg bíz ha tó an ma gas mi nő sé get,
ki tart a mi kis üz le tünk mel lett. ■

Ba jai Er nő
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Staud: small store with a big plant
What has kept the Staud family food store  alive since1880 in the marketplace of a district called Ottakring in Vienna?  The key to the
secret is in the jam factory which belongs to the store. Ten out of ten people I asked in Vienna are familiar with the Staud brand of
exceptionally high quality jam made using traditional methods and manual labour. Hans Staud, heir to the family business went to study
at the University of Economics in 1966. By 1970, handicraft production and traditional retail trade were in decline.  At that time, there
were still over 100 family businesses like Staud, involved in the wholesale and retail trade of fruits and vegetables in Vienna. Today,
there are less than ten. “One of my professors at the university gave me the idea that making a product of exceptional quality can be
the key to success” he says. His father was quite sceptical about his efforts to start up his jam making enterprise, remarking that “You
won’t even earn sand” with this activity. His forecast turned out to be wrong. Today, Hans Staud is making 4 million jars of jam and fruit
a year and his revenues have grown by 17 per cent compared to the year before. 40 per cent of his production is exported to a num-
ber of countries, with Hungary among them. “Our jams are made with a lot of fruit and little sugar. We have been maintaining the high-
est quality for years. Usually I personally buy the selected fruits used for production and my suppliers know that I have a critical eye.
But I pay more than usual for the best quality” – he adds. He is a frequent visitor in Hungary, buying top quality fruits from old suppli-
ers. Fruit content is never less than 50 per cent in his products and most of the colour, flavours and vitamins in the fruits are preserved
as a result of the vacuum cooking technology. Small jars, between 370 and 250 gram sizes are emptied quickly, which means there is
no time for flavour or fragrance to deteriorate. 120 jams and 80 types of vegetables are sold in jars in his store at the marketplace. 
Herr Staud is not afraid of competition by discount stores. He believes that people who try to lead their lives health-consciously and
prefer premium quality will continue to be loyal to his store. ■

Hans Staud és 84 éves édes any ja a min ta bolt tá ala kí tott csa lá di üz let ben

Egy jó té kony sá gi ak ció rek lám fo tó ja: Hans
Staud (bal ra) és Bernhard Kremser urak 
a cél fo tón
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Az ér té ke sí té si szer ve -
ze tek ha té kony sá gá -
nak ja ví tá sa kap csán

már so kunk ban fel me rült
an nak le he tő sé ge, hogy a sa -
ját ter mé kek ér té ke sí té sén
túl je len tős ha té kony ság ja -
vu lást okoz na, ha más –
komplimenter – vá lasz ték kal
is fog lal koz ná nak, az ér té ke -
sí té si költ sé gek nö ve ke dé se
nél kül. Hos  szú éve ken át
azon ban a vál la la tok – kü lö -
nö sen a sa ját már ka név vel és
már ka vá lasz ték kal ren del ke -
zők – el zár kóz tak az ilyen
jel le gű együtt mű kö dés től.
Elő ször a 90-es évek vé gén
hall hat tunk ha zai pél dák ról,
s ak kor is csak át me ne ti jel -
leg gel. Az együtt mű kö dő
part ne rek egyi ke ugyan is
előbb-utóbb ki egé szí tet te sa -
ját már ka vá lasz té kát az ad -
dig azt he lyet te sí tő „ide gen”
ter mék kel, így nem ala kul tak
és nem is ala kul hat tak ki
stra té gi ai szö vet sé gek.
Mi vál to zott meg az óta? Szin -
te min den! A kis ke res ke de -
lem kon cent rá ci ó ja nőtt.
Nincs olyan ka te gó ria, ahol a
ter mék vá lasz ték ne bő vült
vol na. Az EU-csatlakozást
kö ve tő en to vább emel ke dett
a szál lí tók, gyár tók szá ma,
éle se dett a ver seny. Nő a vál -
la la to kon be lü li nyo más a tel -
je sít mény- és költ ség ha té -

kony ság ja ví tá sa ér de ké ben.
E mel lett oly mér ték ben
meg erő söd tek a ke res ke del -
mi már kák, hogy egyes ka te -
gó ri ák ban a már ka ter mé kek -
kel kö zel (vagy nem csak kö -
zel) azo nos pi a ci súlyt fog lal -
nak el. Ilyen ka te gó ri ák pél -
dá ul a gyü mölcs lé és az ás -
vány víz. Így ta lán nem vé let -
len, hogy eb ben a szak má ban
lát juk a pi a con meg ha tá ro zó
vál la la to kat új sze rep ben:
stra té gi ai szö vet ség ben.

A ta pasz talt és 
a fel tö rek vő
A SIÓ-ECKES Kft., az
ECKES-granini tag vál la la ta,
ma gyar or szá gi 20 szá za lé kos
pi a ci ré sze se dé sé vel a gyü -
mölcs lé pi ac ve ze tő je. Meg -
ha tá ro zó már kái kö zül a SIÓ
az or szág leg ré geb bi és egy -
ben leg is mer tebb gyü mölcs -
lé már ká ja – ve ze tő po zí ci ó -
ban mind a gyü mölcs ita lok
ka te gó ri á já ban, mind az out-
of-home te rü le ten. A hohes
C pe dig a 100 szá za lé kos
dzsúszkategória élén áll.
A Szent ki rá lyi Ás vány víz
iga zi si ker tör té net, amely
1994-ben kez dő dött. Az iga zi
át tö rést a 2004-es pá ri zsi
Aqua Ex pón, a szén sav men -
tes ka te gó ri á ban, a leg jobb
kül föl di ás vány víz nek já ró
Eauscar-díj je len tet te. Az er -

re épí tő si ke res mar ke ting -
kam pány ered mé nye ként
2005-ben már 9 szá za lé kot
tud hat tak ma gu ké nak a ha -
zai pi ac ból. 
Adott te hát két cég. Az egyik
30 éve van je len a pi a con: ki -
emel ke dő ismertségű, sta bi -
lan pozicionált, erős már kák -
kal ren del ke zik. Nem zet kö zi
hát tér, ki ter jedt ha zai ta pasz -
ta lat és 1993 óta mű kö dő sa -
ját ér té ke sí tői csa pat. A má -
sik cég fel tud mu tat ni egy ki -
vá ló mi nő sé gű, fan tasz ti kus
már kát, va la mint egy el ké -
pesz tő en gyors fej lő dést, vi -
szont nem jár ta még be azt a
bi zo nyos né hány év ti ze det.
– Ha mind eh hez hoz zá tesz  -
szük, hogy a két cég ter mé kei
tö ké le te sen ki egé szí tik egy -
mást, és nem ki fe je zet ten

ver seny tár sai egy más nak,
ak kor ké zen fek vő, hogy a
SIÓ, a hohes C és a Szent ki -
rá lyi már ká kat együtt kell
kép vi sel ni – mond ja Bar na
Já nos, a SIÓ-ECKES ke res ke -
del mi igaz ga tó ja.

Na gyobb csa pat: ja vu ló
ha té kony ság
A SIÓ-ECKES és a Szent ki rá -
lyi együtt mű kö dé se két lé -
pés ben jött lét re. Elő ször
2005 no vem be ré től egy kö -
zös „má sod la gos” ér té ke sí tői
csa pat kép vi se li a két cég vá -
lasz té kát a füg get len kis ke -
res ke del mi és gaszt ro nó mi ai
egy sé gek ben. Majd 2006
már ci u sá tól a sió fo ki cég a
Szent ki rá lyi ás vány víz ki zá -
ró la gos ma gyar or szá gi for -
gal ma zó ja ként lép fel.
A mun ka meg osz tás: amíg a
SIÓ-ECKES a tel jes ér té ke sí -
té si és tra de mar ke ting fel -
ada to kat lát ja el, ad dig a
Szent ki rá lyi a ter me lés mel -
lett a lo gisz ti kai, ter mék fej -
lesz té si és mar ke ting mun ká -
ért fe lel.
Az együtt mű kö dés elő nyei a
két cég éle té ben több szem -
pont ból is ér vé nye sül nek. Az
ös  sze vont ér té ke sí té si szer -
ve zet a faj la gos költ ség csök -
ken tés mel lett le he tő vé te szi,
hogy na gyobb csa pat tal, ja -
vu ló ha té kony ság mel lett
jus sa nak el több egy ség be,
no és per sze két pi ac ve ze tő
már ká val a bir to kuk ban a
kép vi se lők ér dek ér vé nye sí tő
ké pes sé ge je len tő sen ja vul. E
szi ner gia ter mé sze te sen nem

Egye dül is megy,
de együtt job ban

Végy leg alább két is mert már kát, ame lyek ki vá ló an ki egé szí -
tik egy mást. Gyúrd ös  sze az év ti ze des ér té ke sí té si és pi a ci
ta pasz ta la tot egy fej lő dő ka te gó ri á ban meg je le nő emel ke -
dő csil lag gal – és kész a SIÓ-ECKES–Szentkirályi re cept.
Végy leg alább két is mert pi a ci sze rep lőt, ame lyek ki vá ló an
ki egé szí tik egy mást. Gyúrd ös  sze az év ti ze des már ka épí té si
és ke res ke del mi ta pasz ta la tot egy fej lő dő ka te gó ri á val, és

építs új már kát – így hang zik a Rauch-Aquarius eli xír.

Tóth Zoltán
ügyvezető igazgató
Grow Sales Kft.

It’s easier together
Take two well known brands which complement each other. Mix sales and marketing experience
with a shooting star from a developing category and you get the SIÓ-ECKES-Szentkirályi recipe.
Take two acknowledged market players which complement each other. Mix sales and brand build-
ing experience with a developing category and build a new brand: you get Rauch-Aquarius.
Companies had refused to enter into competition with producers of complementing brands for a
long time, though this would have improved efficiency of operations. This situation began to
change in the late 90’s, but examples of co-operation remained few, as most companies sooner or
later opted to introduce an own product in place of the complementing „foreign” product. sooner
or later.  Competition has become tougher since then and market concentration continued to
grow. Private labels have become almost or exactly as strong as real brands in some categories like
mineral water or fruit juice. SIÓ-ECKES Kft., an affiliate of ECKES-Granini is the market leader with
a share of 20 per cent in fruit juice in Hungary. SIÓ is the oldest and best known brand of juice in
the country, while Hohes C is leading the 100 per cent fruit content category. Szentkirályi mineral
water is a real success story, which begun in 1994.  RAUCH/AQUARIUS collaboration was probably
encouraged by the above example. AQUARIUS Kft  has given up its former role as a supplier of pri-
vate labels with the introduction of the brand VERITAS, based on assistance in brand building and
product development from RAUCH. Though this latter collaboration represents a different
approach, the basic idea is the same: strategic partnership. ■
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csak bolt ban, de bár mely
más tár gya lá si szin ten is
előnyt je lent het.
Ugyan ak kor a kö zös te vé -
keny ség ered mé nye ként a
Szent ki rá lyi el adá sai több
mint 25 szá za lék kal emel -
ked tek men  nyi ség ben. A sú -
lyo zott diszt ri bú ció 75-ről 90
szá za lék ra nőtt. A már ka je -
len lét ének erő sö dé se a há ló -
za tok ban több mint 40 szá -
za lé kos nö ve ke dést ered mé -
nye zett, meg erő sít ve a Szent -
ki rá lyi ve ze tő he lyét mind a
szén sa vas, mind a szén sav -
men tes ás vány vi zek ka te gó -
ri á já ban. Mind emel lett a SIÓ
gyü mölcs le vek ér té ke sí té se
sem szen ve dett csor bát, hi -
szen – a pi a ci ver seny éle se -
dé se el le né re – ugyan ezen
idő szak alatt 8 szá za lék kal
nőtt, iga zol va ez zel az
együtt mű kö dés ben rej lő köl -
csö nös elő nyö ket.

Új már ká val ke ve sebb az
ér dek üt kö zés
Va ló szí nű leg ezek az ered mé -
nyek is bá to rí tot ták a Rauch/
Aquarius együtt mű kö dés el -
in dí tá sát, és egyút tal iga zol ják
is meg ala po zott sá gát. 
– A Rauch út tö rő sze re pet
töl tött be az együtt mű kö dé -
sen ala pu ló ér té ke sí té si gya -
kor lat ki ala kí tá sá ban – árul -
ja el Szil ágyi Lász ló, a Rauch
Hun gá ria Kft. ügy ve ze tő
igaz ga tó ja. – A Rauch e te -
kin tet ben az el ső Ma gyar or -
szá gon, ugyan is az Aquarius
Kft.-vel in du ló kö zös vál lal -
ko zá sa előtt már tett egy pró -
bát az ás vány víz pi a con. Ez
azon ban nem vál tot ta be a
hoz zá fű zött re mé nye ket.
Töb bek kö zött ezek a ta pasz -
ta la tok ve zet tek oda, hogy
olyan együtt mű kö dő part -
nert ke res se nek, aki vel a
hos  szú tá vú stra té gi ai kö zös -
ség biz to sít ha tó. El ső sor ban
az zal, hogy a diszt ri bú ci ós
cé lok és rend sze rek te kin te -
té ben az ér de kek üt kö zé sé -
nek koc ká za tát csök kent sék.
Míg a ki ala kult és erős már -
kák ese té ben – Szil ágyi Lász -
ló sze rint – ez a koc ká zat

nagy, ad dig egy in du ló már -
ka ese té ben ez el ke rül he tő.
Az új már ká nak nincs elő é le -
te, nin cse nek ko ráb ban vál -
lalt kö te le zett sé gek és meg -
kö té sek, így az ér té ke sí té si
stra té gia tel jes kö rű en il -
leszt he tő a Rauch ve vő kap -
cso la ti rend sze ré hez. 
Az Aquarius Kft. a Veritas
már ka név be ve ze té sé vel ki -
lép ko ráb bi te vé keny sé gi kö -
ré ből, mely ré vén ed dig a ke -
res ke del mi már kák fő be -
szál lí tó ja ként is mer het tük
meg. En nek so rán szin te nél -
kü löz he tet len az a se gít ség,
ame lyet a Rauch már ka épí -
tés ben, ter mék fej lesz tés ben
és ér té ke sí tés ben szer zett ta -
pasz ta la tai je len te nek.

Cél: 50-55 szá za lék
Az együtt mű kö dés 2006
szep tem be ré ben in dult, így
egy elő re in kább a ter vek ről,
mint sem el ért ered mé nyek ről
be szél he tünk, bár az in du lás
biz ta tó je lek kel ke cseg tet. Az
el sőd le ges cél ter mé sze te sen
az új már ka or szá gos diszt ri -
bú ci ó já nak a biz to sí tá sa,
mint egy 50-55 szá za lé kos sú -
lyo zott diszt ri bú ció ré vén.
En nek biz tos mód ja a há ló za -
tok ban tör té nő listázottság,
ahol a ter vek sze rint ha lad a
mun ka. Az ér té ke sí té si csa -
pat ra azon ban ke mény fel -
adat vár a füg get len ke res ke -
de lem ben és a HoReCa te rü -
le tén, szük ség van a vál la la tok
ös  sze han golt ak ci ós te vé -
keny sé gé re, tra de mar ke ting
és mar ke ting mun ká já ra.
El té rő meg kö ze lí tés, de a fi -
lo zó fia és a vég ered mény
ugyan az. Együtt mű kö dés.
Együtt mű kö dés a szi ner gi ák
fel tá rá sá ra és ki ak ná zá sá ra.
Együtt mű kö dés a know-how
át adá sá ra. Együtt mű kö dés a
vál la la tok egyé ni és „kö zös”
ha té kony sá gá nak ja ví tá sá ra,
az ered mé nyes ség nö ve lé se
ér de ké ben. Rö vi den: stra té -
gi ai szö vet ség, hogy együtt
(is) job ban mű köd jön! ■

(A rovat témáival kapcsolatos
észrevételeit, ötleteit 

az info@trademagazin.hu címre 
küldheti el.)

Indul a Trade magazin által szervezett
Business Dinners rendezvénysorozat

Sze re tet tel vár juk az ér dek lô dô vál la lat ve ze tô ket, dön tés ho zó kat a ne gyed -
éven te meg ren de zés re ke rü lô, szak mai prog ram mal egy be kö tött üz le ti va -
cso rá in kon. 
A va cso rán részt vesznek meg hí vott szak ér tôk és a Lánc híd Klub tag jai: 
Hov án szky Lász ló el nök (METSPA) • Ba ja Sán dor (Sió-Eckes) • dr. Andics
Je nô (TGI) • dr. Csirsz ka Gá bor (Ballantine’s) • dr. Kö ves And rás (Bunge) •
dr. Mik lósvári Gé za (FÁÜ Pepsi Co la) • Fa ze kas End re (Sió-Eckes) • Fis ch er
Bé la (Ma gyar Cu kor) • Földe si Györ gy (Sole-MiZo) • Há zi Zol tán (Nagy ba ni
Pi ac) • Justin Ist ván (Ma gyar Pos ta) • Ko vács Lász ló (Pick Sze ged) • Kuti Fe -
renc (Globus) • Lász ló At ti la (Consat) • Matus Ist ván (Unilever) • Poór Zol -
tán (Globus) • Molitórisz Kár oly (Univer Prod uct s) • Sol tész Gá bor (Ostoros-
Novaj Bor) • Krizsó Szil via (MTV) • Her mann Zsu zsan na (Tra de ma ga zin) •
Ked ves Fe renc (PET-Hungária) • Plutzer Ta más (Aquarius-Aqua) • Szalóky
Tóth Ju dit (Nielsen) • Ma gyar Pé ter • Mu rá nyi Lász ló (Coop) • Saltzer
Kor nél (Spar) • Szé kács Ti bor • Tar soly Jó zsef (Co ca-Co la) • Tí már Im re
(Sole-MiZo) • Tóth Zol tán (Grow Sales)

Igen, részt kí vá nok ven ni a meg je lölt ese mé nye ken

Bu si ness Din ner I.
2007. már ci us 22. csü tör tök 18,00-22,00 (ér ke zés 17,30-tól)
Hely szín: Ho tel Corinthia Aquin cum Had ri a nus te rem
Prog ram: Szak mai be szél ge tés az élel mi szer gaz da ság ról
Be szél ge tô part ner: Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója 
Moterá tor: Krizsó Szil via
Rész vé te li díj: 29 000 Ft + áfa/fô

Bu si ness Din ner II.
2007. jú ni us 14. csü tör tök 18,00-22,00 
Hely szín: Ho tel Corinthia Aquin cum Had ri a nus te rem
Rész vé te li díj: 29 000 Ft + áfa/fô

Bu si ness Din ner III.
2007. szep tem ber 26. szer da 18,00-22,00 
Hely szín: Ho tel Pelion, Ta pol ca, a IV. Lánc híd Klub és I. Trade magazin Business
Days közös konferencia
Rész vé te li díj: 29 000 Ft + áfa/fô

A  m a g y a r  é l e l m i s z e r g a z d a s á g  j ö v ő j é é r t

Jelentkezô adatai 
Cégnév:

Név: 

Beosztás: 

Telefon:

Fax:

E-mail:

Cím:

Számlacím:

Adószám:

Dátum, aláírás:

A jelentkezési lap visszaküldése egyben fizetési kötelezettséget is jelent.

Az ese mé nye ken az aláb bi jelentkezési  lap ki töl té sé vel és vis  sza kül dé sé vel
ve het részt.
Jelentkezési határidô: 2007. március 10. Jelentkezését elküldheti az
info@trademagazin.hu címre, vagy az (1) 201-9490-es faxszámra.
További információ: Kuthy Csilla kiadói referens, (1) 441-9000 /2424 m. 
és www.trademagazin.hu
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Ja cobs Cronat Gold 
Az új Ja cobs Cronat Gold ins tant ká vé kü -
lön  le ges gyár tás tech no ló gi á ja, a fa  gyaszt -
va szá rí tott tech no ló gia ala cso nyabb szá rí -
tá si hő mér sék le tet tesz le he  tő vé, ez ál tal
még in ten zí veb ben tud ér  vé nye sül ni a va -
ló di ká vé íze és aro má ja. Ki  sze re lés: 100 g, 6
db/kar ton. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. ja nu -
ár. Be ve ze té si ked vez mé nyek és tá mo ga -
tá sok: sales folder, tra de hir de tés, in-store
kós tol ta tás és aján dék ak ció, biz ton sá gi ka pu
de ko rá ció. Kap cso lat fel vé tel: Kraft Foods 
Hun gá ria Kft. 1117 Bp., Iri nyi József ut ca 4-20.; 
T.: (1) 382-4242; F.: (1) 382-4243. www.jacobs.hu

The special production method - the freeze dried technology - of the new Jacobs
Cronat Gold soluble coffee allows more of the true coffee flavour to be retained for the
enjoyment of its customers. The less thermal degradation the extract has during the
drying process, the better the quality of the finished coffee will be. 

Sport Kextrém 43 g
Különlegesen sok energia a vásárlóknak, kivételesen nagy le -
he tőség Önnek – ez az új Sport Kextrém! Ropogós keksz a

ked velt rumos-kakaós töltelékkel, bevonva finom tej -
cso koládéval… a fiatalabb korosztály ismét megta -

lál ja az ízlésének leginkább megfelelő Sport
ter méket. Kiszerelés: 43 g, 50 db/karton.
Be ve zetés hónapja: 2007. január (4. hét).
Be ve ze tési kedvezmények és támogatások:
tv-rek lám, internetes megjelenés, eladás -
helyi rek lámanyagok, in-store esemény. Első
ki szál lítás: 2007. februártól. Kap cso lat fel -
vé tel: Kraft Foods Hungária Kft. 1117 Bp.,
Irinyi József utca 4-20.; T.: (1) 382-4242; F.:

(1) 382-4243; www.sportszelet.hu

An exceptionally large amount of energy for customers and an
exceptionally great opportunity for you – this is the new Sport
Kextrém! Crispy biscuit with rum and chocolate flavouring and

coated with milk chocolate… the Sport product best suited to the taste of the younger generation. 

Chio Crackings 
Saj tos 100 g 
Az új Chio Crackings sajtsze -
let formájú, intenzíven sajtos
ízű krékereket rejt. Ki sze re -
lés: 28 ta sak/kar ton, 60 kar -
ton/rak lap. EAN: 599 73127
6122 2. Be ve ze tés hó nap ja:
2007. feb ru ár. Be ve ze té si
ked vez mé nyek és tá mo ga -
tá sok: tv-kam pány (már ci us,
áp ri lis); kós tol ta tás, sam-
pling (már ci us, áp ri lis). Kap -
cso lat fel vé tel: Chio-Wolf
Ma gyar or szág Kft.; Kap cso -
lat tar tó: ke res ke del mi osz -
tály; T.: (1) 204-5945; F.: (1)
204-6648; E-mail:
chiowolf@chio-wolf.hu; Web:
www.chio-wolf.hu

The new Chio Crackings are shaped
like slices of cheese and taste like
cheese. 

Ele gáns és prak ti kus ta sa kos méz
Ha ma ro san kap ha tó lesz a Mézes-Kert 2002 Kft. új, egye di cso ma go lá sú
reggelizőméze, amit ki fe je zet ten a ven dég lá tás (tea há zak, ká vé zók, ét -
ter mek, ho te lek, catering cé gek) és a köz ét kez te tés szá má ra fej lesz -
tet tek ki. A ta sa kos méz be ve ze tő áron, 10 és 20 g-os ki sze re lés ben
ren del he tő 2007 már ci u sá tól. A ter mék egy aránt ele gáns és prak ti -
kus. A kön  nyen, csep pe nés men te sen nyit ha tó ta sak ban ki ma gas ló
mi nő sé gű mé zet ta lá lunk, ami a gyár tás so rán a leg szi go rúbb el len -
őr zé sen esik át. A Mézes-Kert 2002 Kft. ter mé kei ki zá ró lag ha zai, ki -
vá ló mi nő sé gű, vá lo ga tott alap anyag ok ból ké szül nek, meg őriz ve a
ter mé sze tes méz leg fon to sabb bi o ló gi ai ér té ke it. A cég lát vá nyos
és íz le tes mé ze i vel ezen túl nem csak a kony hánk ban, ha nem te á -
zók ban és svéd asz ta lok mel lett is ta lál koz ha tunk. Kap cso lat fel -
vé tel: Mézes-Kert 2002 Kft.; 3350 Tó fa lu, Kos suth u. 62.; Kap -
cso lat tar tó: Sza bó Ta más; T.: (36) 580-052; Fax: (36) 580-054;
E-mail: info@mezeskert.hu; Web: www.mezeskert.hu

The new breakfast honey from Mézes-Kert 2002 Kft., developed spe-
cially for HoReCa applications (tea houses, cafes, restaurants,
hotels, catering businesses) will soon be available in unique pack-
aging. The honey packaged in pouches will be available in 10 g and
20 g sizes at an introductory price from March 2007. 

Sió Könnyű és Zamatos   
A még könnyebb, még zamatosabb Sió
Könnyű és Zamatos ter mé kek megújult

designú cso magolásban kaphatók.
Kiszerelés: 12 db/ gyűj tő -
kar ton. Be ve zetés hónapja:
2007. február. Beve ze té si
kedvezmények és támo -
ga tások: sajtó kampány,

City Light, Indoor, eladáshe-
lyi marketing anyagok. Kap -
cso latfelvétel: Sió-Eckes
Kft.; Kapcsolattartó: vevő -
szolgálat; T.: (84) 501-550;
F.: (84) 501-560

Even lighter and more luscious
than before, Sió Könnyű és
Zamatos products are available
in redesigned packaging.

hohesC Mild Juice
– Alma   
A lágy ízű, természetes
mó don alacsony savtar-
talmú, 100%-os almalé
cukor hozzá adása nélkül
készül. Ki sze re lés: 12
db/gyűjtőkarton. Be ve -
zetés hónapja: 2007. feb -
ru ár. Bevezetési kedvez -
mé nyek és támogatások:
tv-kam pány, sajtó hirde-
tések, el adáshelyi mar -
ketinganya gok. Kapcso -
lat felvétel: Sió-Eckes
Kft.; Kapcsolattartó:
vevő szolgálat; T.: (84)
501-550; F.: (84) 501-560

The mild apple juice, with nat-
urally low acid content is
made without added sugar.

innováció
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Zewa Plus min tás
szal vé ták 
Is mét egy új don ság a
Zewától! A pi ros és kék min -
tá jú, 1 ré te gű Zewa Plus szal -
vé ták vi dám ki egé szí tői lesz -
nek a hét köz nap ok nak és az
ün ne pek nek egy aránt! Ki -
sze re lés: 50 db/24 cso-

mag/30 kar ton/rak lap; 45
db/24 csomag/30 kar ton/rak lap. Be ve ze tés hó nap -
ja: 2007. feb ru ár. Be ve ze té si ked vez mé nyek és tá mo -
ga tá sok: fo gyasz tói ak ci ók. Kap cso lat fel vé tel: SCA
Hygiene Products Kft.; Kap cso lat tar tó: Ve vő szol gá lat;

T.: (1) 392-2112, 392-2117 

Another innovation from Zewa! Red and blue, single layer Zewa Plus napkins will be a colourful sight to look
at every day!

Bonduelle ece tes, sze le telt 
cék la
Új már ka a cék la pi a con. Ki vá ló mi nő ség, ro -
po gós, hul lá mos cék la sze le tek, min den ki
ál tal is mert, ha gyo má nyos ízvilág. Ki sze re -
lés: üveg (580 ml), gyűj tő nagy ság: 6
üveg/kar ton. El tart ha tó ság: 3 év. Ja va solt
polc el he lye zés: a sa va nyú sá gok mel lett.
Be ve ze tés hó nap ja: 2007. ja nu ár. Be ve ze -
té si ked vez mé nyek és tá mo ga tá sok: ár ak -
ci ók, új sá gos meg je le nés.
Kap cso lat fel vé tel: Bonduelle Nagy kő rös
Kft.; Kap cso lat tar tó: Ke res ke del mi osz tály;
T.: (1) 276-5060; F.: (1) 279-5070; Web:
www.bonduelle.hu

A new brand in the red beet market. Excellent quality, crispy slices, with a taste familiar to
everybody. 

Új Tchibo ins tant ká vé kü lön le ges sé gek
A rend kí vül si ke res Tchibo 3in1 ins tant ká vé spe ci a li tá sok egyet len cso mag ban a tö ké le tes ká vé zás él mé -
nyét nyújt ják. A ká vé, ká vé kré me sí tő és a cu kor ide á lis ada go lá sa a Tchibo ká vé jól is mert mi nő sé gét kí -
nál ja. A meg újult, még von zóbb cso ma go lás ga ran tál tan fel kel ti vá sár lói fi gyel mét! A köz ked velt Tchibo
3in1 mos tan tól gaz da sá gos, 25 da ra bos ki sze re lés ben is kap ha tó! A Tchibo 3in1 leg újabb ins tant ká vé -
kü lön le ges sé ge, a Tchibo 3in1 Vanilla a nép sze rű Tchibo ká vék ha gyo má nyos, ki vá ló mi nő sé gét öt vö zi a
va ní lia íny csik lan dó, sely me sen kré mes ízé vel. A Tchibo 3in1 Vanilla von zó kül se jé vel, és prak ti kus, 25 da -
ra bos do bo zos ki sze re lé sé vel meg hó dít ja vá sár lói szí vét! Ki sze re lés: Tchibo 3in1 és 2in1 10 da ra bos zacs -

kó, 1 gyűj tő kar ton ban 10 db zacs kó; Tchibo 3in1 és 3in1 Vanilla
25 da ra bos do boz, gyűj tő kar to non ként 8 box. Be ve ze tés

hó nap ja: 2007. már ci us. Tá mo ga tás: sales folder, be -
ve ze tő fo gyasz tói promóció. Kap cso lat fel vé -

tel: Tchibo Bu da pest Kft. Bu da örs, Ipa ros u.
3-5.; T.: (23) 502-041

Tchibo 3 in 1 Vanilla is the latest Tchibo
3in1 instant coffee speciality, which
combines traditionally excellent quality
with the delicious, creamy flavour of
vanilla. 

NaturAqua eny he 
ás vány víz 
Az eny he NaturAqua át me ne tet ké -
pez a szén sa vas és a csen des ás -
vány víz kö zött, így re mek vá lasz -
tás azok szá má ra, akik sze re tik
a ke vés bé szén sa vas, ter mé -
sze tes ás vány vi ze ket. Az új fél -
li te res ki sze re lés a rend sze res
fo lya dék-után pót lást te szi le -
he tő vé, így mos tan tól bár hol,
bár mi kor, spor to lás kor, út köz -
ben, mun ka he lyen, is ko lá ban
is él vez het jük a NaturAqua ter -
mé sze tes ás vány víz eny he vál -
to za tát is. A 0,5 l PET-palackos
ter mé sze tes ás vány víz egy már
pi a con lé vő ked velt ter mék új ki -
sze re lé se. Gyűj tő nagy ság: 24 pa -
lack/zsu gor (0,5 l). El tart ha tó ság:
6 hó nap. Ja va solt fo gyasz tói ár:
109 Ft – 0,5 l. Be ve ze tés hó nap ja:
2007. ja nu ár. Kap cso lat fel vé tel:
Co ca-Co la Ma gyar or szág; T.: (24)
201-201

Mild NaturAqua is an intermediate
form between carbonated and carbon-
free mineral water, a great choice for
people who prefer natural mineral waters
with less carbon dioxide. The 0,5 l PET  bottles are a new size packaging
for an already well-known product. 

Ko ro na® – Bé res Ale xand ra® 
szá raz tész ta-ter mék csa lád
Az új Ko ro na® ter mék csa lád cso ma go lá sa tet sze tős, egye di, do mi nán san
meg ta lál ha tó raj ta az egész sé ges élet mó dot, a moz gást nép sze rű sí tő hi te -
les szak em ber, Bé res Ale xand ra fo tó ja, il let ve uta lás a ter mék csa lád „Súly

Kont roll” prog ram ban va ló ak tív po zí ci ó já ra. Ter mék -
for má tu mok: 500 g Spa get ti, Or só, Penne. Minőség -
megőrzési idő: 730 nap. Ki sze re lés: 16-32 db/kar ton.
A Ko ro na® – Bé res Ale xand ra® szá raz tész ta-ter mék -
csa lád a ha zai tész ta pi a con új ka te gó ri át te rem tett:
szá raz tész ta, amely durumbúza, to jás fe hér je hoz zá -
adá sá val ké szül, mes ter sé ges ada lé kok, tar tó sí tó szer
nél kül. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. már ci us. Be ve ze té si
ked vez mé nyek és tá mo ga tá sok: ak ci ós ked vez mé -
nyek, promóciók. Kap cso lat fel vé tel: Mary-Ker
Kft./Dunakeszi Tész ta gyár; Kap cso lat tar tó: Stróblné
Mé szá ros Tün de iro da ve ze tő; T.: (27) 351-740; F.: (27)
351-501; E-mail: stroblne@mary-ker.hu; Web:
www.koronateszta.hu 

The Korona® – Béres Alexandra® product line of pasta (500g
Spagetti, Orsó, Penne) has established a new category in the domestic market:

it is made with durum wheat and egg protein, without artificial additives or
preservatives. 

Axe Shock tus für dő
Az új Axe Shock tusfürdő glec  cser vi zet
és mély ten ge ri men tát tar tal maz. Így

egy perc alatt a leg jobb for mád ba len dít,
ami kor a leg in kább szük sé ged van rá. Ki -

sze re lés: 250 ml, 24 db/kar ton. EAN:
42153061. Bevezetés hónapja: 2007. már-
cius. Bevezetési támogatás: tv-kampány,
eladáshelyi reklámanyagok. Kapcsolat -
fel vé tel: Unilever Magyar ország Kft.;
Kapcsolattartó: Fogyasztói kapcsolatok
infovonal: 06-40-400-400. Email:
vevoinfo@unilever.hu. 

The new Axe Shock shower gel contains gla-
cier water and deep sea mint. It will bring you
into your best shape in a minute, when you
need it most.
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Nyisson biosarkot 
üzletében!

Tanácsot adunk a választék kialakításában.

Mindent megtalál bio-nagykereskedésünkben 

a bio-alapélelmiszerektől a biocsemegékig.

Kiszállítás 48 órán belül.

Nyitva: h.-p.: 7–18h; szo.: 8–13h

Tel.: (06-26) 505-152, info@biopiackft.hu,

www.biopiackft.hu

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Európa egyik legdinamikusabban növekvő amszterda-
mi központú médiatulajdonos-cégcsoportja keres
magyarországi leányvállalatának folyamatosan bővü-
lő fiatalos csapatába precíz, nagy teherbírású, ambici-
ózus kollégákat a következő pozíciók betöltésére:

A fényképes önéletrajzokat a job@imige.hu e-mail címre várják.

Senior Key Account Sales Manager

Feladat: A cég reklámeszközeinek értékesítése, a
hirdető ügyfelekkel való kapcsolattartás, új ügyfe-
lek keresése. 
Feltétel: Legalább 2- 3 éves, hasonló területen szer-
zett szakmai, értékesítési tapasztalat. 
Előny: Középfokú angol nyelvtudás, ügynökségnél
és indoor-instore területen szerzett tapasztalat.

Üzletfejlesztési és projektvezető

Feladat: Új szegmensek felkutatása, induló pro-
jektek előkészítése, menedzselése, az értékesí-
tés támogatása.  
Feltétel: Kiváló angol nyelvtudás, felsőfokú végzett-
ség, számítógépes gyakorlat, a média ismerete.
Előny: Projektmenedzsmenti gyakorlat, ügynök-
ségi, trade- és/vagy retail tapasztalat, kutatási
ismeretek.

Csökkentett koffeintartalmú Douwe Egberts Omnia új,
visszazárható csomagolásban!
Az új, innovatív, visszazárható Clickpaq csomagolás segít megőrizni a kávé mi nő sé -
gét és aromáját a felnyitás után is. Eggyúttal könnyen nyitható és kényelmes, mi -
után a kávét a dobozban lehet tartani, így a fogyasztók számára valódi használati
ér téket fog jelenteni. A kereskedők számára előnyt jelent, hogy az új csomagolás
job ban felhívja magára a figyelmet a polcon, mert kitűnik a jelenlegi csomagolások
kö zül, ezáltal rövid távon
is kipróbálást fog ge -
nerálni. Ki sze re lés:
250 g, 12 db/gyűj tő.
El tart ha tó ság: 1 év.
EAN-kód (vál to zat lan):
5997100012512. Polc -
el he lye zés: DE Omnia
250 g mel lett. Be ve ze -
tés hó nap ja: 2007.
már ci us. Be ve ze té si
ked vez mé nyek és tá -
mo ga tá sok: Omnia rek -
lám film már ci us, Omnia
ve gyes má sod el he lye -
zé sek. Kap cso lat fel vé -
tel: Sa ra Lee Hun ga ry
Zrt.; Kap cso lat tar tó: Ve -
vő szol gá lat; T.: (1) 237-9280;
E-mail: vevoszolgalat@saralee.com; 
Web: www.douweegberts.hu

New Clickpaq packaging which can be sealed again after
opening, helps to preserve the quality and aroma of cof-
fee. The fact that the new packaging stands out from its surroundings can help in generating
impulsive buying and serve as an advantage for retailers. 
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Ok tó ber kö ze pén (ami kor még
azt hit tük, idén is lesz tél) a be -
vá sár lás for ga ta gá ból ked ves
teasommelier höl gyek pró bál -
tak ki zök ken te ni. Egy kis vir tu -
á lis ka lan do zás ra in vi tál tak a
gyü mölcs te ák vi lá gá ba. 

Até li es ték és a meg hitt te á zás
han gu la ta egy re job ban ös  sze -
kap cso ló dik, így a kü lön bö ző

gyár tók új és új ízek kel, innovációkal
le pik meg a vá sár ló kat. A ter mé kek, vá -
lasz ték meg újí tá sa mel lett ér de mes a
rek lám és in-store esz kö zök vál to za tos
tár há zát is igény be ven ni, ahogy ezt a
Milford te ák kap csán ta pasz tal hat tuk.

Vá sár lás ösz tön zés – és va la mi több
– Mi volt a promóció konk rét cél ja, lé -
nye ge? – kér dez tem Györ kös Andrásnét,
a Cerbona ZRt. ér té ke sí té si ve ze tő jét.
– A el sőd le ges cé lunk, hogy kép zett
tea szak ér tő ink „ún. tee-sommelier-k”
se gít sé gé vel mi nél több vá sár ló val is -
mer tes sük meg a kü lön fé le te á kat, te á -

zá si szo ká so kat, s ezen be lül a Milford
már kát. Ter mé sze te sen cé lunk volt,
hogy vá sár lás ra ösz tö nöz zük az igé -
nyes, pré mi um ka te gó ri ás gyü mölcs te -
á kat előny ben ré sze sí tő fo gyasz tó kat.
A promóció ezen felül ki vá ló al kal mat
biz to sí tott a cél cso port fel tá rá sá ra és
bő ví té sé re, a vá sár lói kör igé nye i nek
meg is me ré sé re, vis  sza csa to lá sá ra.
– Ho gyan és men  nyi idő alatt lett az öt let -
ből elő ké szí tés, meg va ló sí tás, ér té ke lés?
– A promóció alap öt le tét az ad ta, hogy
– a tea sze zon in du lá sát szem előtt tart -
va – ok tó ber ele jé től, a klas  szi kus kós -
tol ta tá sok tól el té rő tra de mar ke ting ak -
ci ót in dít sunk, ame lyen ke resz tül a fo -
gyasz tót nemcsak vá sár lás ra ösz tö nöz -
zük, ha nem ily mó don ok tas suk is.
Szak kép zett ta nács adó in kon ke resz tül
a teakul tú ra nép sze rű sí té se volt az el -
sőd le ges cé lunk.
A promóció tel jes idő tar tal ma mint egy
két és fél hó na pot ölelt át, 2006 ok tó be -
ré nek ele jé től de cem ber kö ze pé ig. Ez
alatt – he ti két al ka lom mal, pén te ken
és szom ba ton – há rom üz let lán c ban
ke rült sor promócióra, ös  sze sen mint -
egy 900 órá ban. Még pe dig a Tesco 30,
az Interspar 21, va la mint az Auchan 10
áru há zá ban.

Vizs gáz ta tott hoszteszek
– Kik szer vez ték?
– Az áru há zi ak ti vi tá sok le bo nyo lí tá sá -
ra a Promo Power Tra de Mar ke ting
Ügy nök ség hoszteszeit bíz tuk meg. A
meg fe le lő sze mé lyek egy, a Cerbona
Zrt. ál tal szer ve zett és le bo nyo lí tott
tan fo lya mon vet tek részt. Ezt kö ve tő en
vizs gáz tak a le adott anyag ból. Tee-
sommelier-vé csak az vál ha tott, aki a
kö ve tel mé nyek nek ma xi má li san meg -
fe lelt.
A kam pá nyunk ban a tee-sommelier-k
egye di, er re az al ka lom ra ké szí tte tett
kosz tüm ben, öl töny ben szó lí tot ták meg
a fo gyasz tó kat, ami szin tén kü lön le ges -
sé tet te az áru há zi ak ci ó kat.
– Mi lyen mar ke ting- és in-store esz kö -
zök se gí tet ték a promóciót?
– Ár ak ci ók kal, gon do la vé gen va ló ki -
he lye zés sel, áru há zi új ság ban meg je le -

né sek kel tá mo gat tuk a promóciót. Va -
la mint ez zel egy idő ben or szá gos kom -
mu ni ká ció zaj lott: női, fér fima ga zi nok;
on-line kam pány női website-okon,
Free Cards, va la mint fitneszter mek ben
posz termeg je le né sek.
Ezen felül kü lön fé le fér fi-női ma ga zi -
nok ös  sze sen mint egy 54 ezer pél dá nya
mel lé ter mék min tát ad tunk. Az áru -
ház ban a sommelier-k a ta nács adás kor
ugyan csak in gye nes ter mék min tát osz -
tot tak.
Si ke res – a promóció ide jén kez dő dött,
és je len leg is tar tó – exk lu zív ki sze re lé -
sű Milford 2 tea + aján dék bög re ak ci -
ónk is, amely nek ke re te in be lül a fo -
gyasz tók a meg vá sá rolt te á kon felül
igé nyes Milford bög ré hez is hoz zá jut -
hat tak, fo koz va ez zel a te á zás nyúj tot ta
él ményt.
– Mi lyen ered mén  nyel zá rult az ak ció?
– A promóció ha té kony nak bi zo nyult –
több mint 40 ezer főt ér tünk el, szó lí -
tot tunk meg. A vis  sza jel zé sek sze rint a
vá sár lók örül tek az aján dék nak, szí ve -
sen fo gad ták a szak ér tő ket. Az ada tok
fel dol go zá sát kö ve tő en a leg több he lyen
for ga lom nö ve ke dést  ta pasz tal tunk,
sok eset ben az át la gos fo gyás mint egy
6-10 sze re sé re nö ve ke dett, és fel té te lez -
het jük, hogy gyarapstik az új ra vá sár lá -
sok szá ma is.
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Teaél mény, hogy tud juk,
mit sze re tünk!
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In kább hagy ták a kós tol ta tást
– Van-e bár mi lyen köz vet len vá sár lói
vis  sza jel zés?
Kez det ben a vá sár lók hi á nyol ták a
klasszi kus tea kós tol ta tást, de a tee-
sommelier-től ka pott in for má ci ók bir -
to ká ban – mi sze rint a kí vánt íz el éré -
sé hez egy teafiltert leg alább 8 per cen
ke resz tül kell a for ró víz ben tar ta ni –
meg ér tet ték an nak mel lő zé sét.

Az ed dig rit kán ta pasz talt promóciós
for mát azért vá lasz tot tuk, mert vé le mé -
nyünk sze rint az iga zi tea fo gyasz tás hoz
nem nyújt meg fe le lő hely színt egy zsú -
folt áru há zi gon do la köz, a tea szak sze -
rű és egyé ni íz lés re tör té nő el ké szí té se
nem le het sé ges ilyen kö rül mé nyek
közt.

Ezért a szak ér tő ink ta ná cso kat és tea -
min tá kat ad tak a vá sár lók nak, ez zel új
ízek ki pró bá lá sá ra ösz tö nöz ve őket.
Konk lú zi ó ként el mond hat juk, hogy a
fo gyasz tók elé ge det tek a tea mi nő sé gé -
vel, ki sze re lé sé vel, meg fe le lő nek tart ják
az ár-ér ték arányt, tet sze tős nek vé lik az
új de signt. ■ – KI –
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Tea- experience to let us know what we like!
Some nice, tea sommelier ladies tried to catch my attention in mid-October, when we still believed that winter was coming. They suc-
ceeded and I was soon heading towards the cash register with my basked full of fruit and winter tea specialities. Using a wide variety
of advertising and in-store tools to promote tea sales is a worthwhile effort, as we can see from the success of Milford teas. Regarding
price, packaging and quality, Milford teas belong to the premium segment. The primary objective of the promotion was to get as many
consumers acquainted with tea drinking and Milford tea in particular, as possible using “tea sommeliers”. Of course, generating sales
was also an objective as well as finding out more about the target group. The aim was not to to do a sampling promotion, but rather
to educate consumers. Promotions were held in 30 Tesco, 21 Interspar and 10 Auchan stores.  Hostesses from Promo Power Trade
Marketing Agency were employed for the in-store activities, who attended a course about tea organised by Cerbona Zrt. and who had
to take an exam after the course.  Tea sommeliers wore costumes designed specially for the occasion, which  helped to make the pro-
motion more exclusive. Other in-store tools and ads placed in leaflets were used to support the campaign, while a nation-wide mar-
keting campaign also took part. In addition to these, product samples were enclosed in 54 thousand copies of a women’s magazine.
During the promotion, over 40 thousand consumers were reached, who welcomed advise from the sommeliers and the gifts. In many
places, sales expanded to 6-10 times of their original volume. Though consumers were missing classic sampling in the beginning, they
understood why a crowded, big store is not the ideal location for drinking a premium quality tea.  Consumers were satisfied with the
price/vale ratio and liked the design as well. It was found that tea sales do not depend so much on the season as it is usually assumed.
Last summer, a successful Milford promotion was held using ice cube holders as gifts accompanying two fruit teas. ■

Az IMIGe portfóliójába tar to zó 6 szeg mens
kö zül (hi per mar ke tek, ben zin ku tak, fő is -
ko lák, kö zép is ko lák, uszo dák, stran dok)
szá mos he lyen rek lá moz zák ter mé ke i ket
a tea szek tor hir de tői, kép vi se lői. Leg jel -
lem zőbb azon ban az el adás he lyén tör té -
nő rek lá mo zás, hi szen ahogy ál ta lá ban a
na pi fo gyasz tá si cik kek ese té ben, itt is el -
sőd le ges szem pont az el adá sok ösz tön -
zé se, a ter mék ki eme lé se a ka te gó ria töb -
bi ele me kö zül, az im pul zus vá sár lók be fo -
lyá so lá sa, és ter mé sze te sen mind ezek
mel lett a már ka is mert sé gé nek nö ve lé se. 
Az utób bi ra tö ké le tes pél da a 2006. de -

cem be ri, ha zánk ban Shelf Stop pe ren
(polc meg ál lí tó zász ló) fu tott Twinings-
kampány. A kam pány üze ne te a tea elő -
nye i nek hang sú lyo zá sa mel lett (har mó nia
test nek és lé lek nek) a hi te les ség kom mu -
ni ká lá sa volt, hi szen a Twinings 300 éves
múlt já val a leg ré geb bi tea már ka a vi lá gon. 
A szek tor mar ke ting stra té gi á já ban meg fi -
gyel he tő, hogy a je ges és for ró ita lo kat az
év kü lön bö ző sza ka sza i ban rek lá moz zák.
Az IMIGe-nél jel lem ző en a té li idő szak ban
fut nak a for ró tea-kam pá nyok, míg a
jegesteák hir de té sei a nyá ri sze zon ra te -
he tő ek. Ta valy előtt a jú li us-au gusz tu si
sze zon ban hir det te a Sa ra Lee a Pickwick
jegestea ins tant ver zi ó ját stran do kon, il -
let ve au gusz tus ban a Tesco hi per mar ke -
tek ben. Míg a stran do kon, a Beach Bench-
eken (strand pad) el he lye zett hir de té se -
ken az ins tant icetea új cso ma go lá sá ra
fek tet ték a hang súlyt, ad dig a hi per mar -
ke tek ben polc meg ál lí tó zász lón fu tó au -
gusz tu si kam pány so rán az új ter mék
kom mu ni ká lá sa volt az el sőd le ges szem -
pont. 
Szin tén sze zo ná lis promóció volt 2005 jú li -
u sá ban a Cseh Köz tár sa ság ban, az Ahold
Hypernova lánc há ló za tá ban, Clip-on-on
(be vá sár ló ko csi-fo gan tyú) fu tó Nestea-
kampány is.
A leg utol só tea kam pány idén feb ru ár ban
fu tott a Cseh Köz tár sa ság ban. A Pickwick
hir de té sé vel már ci us kö ze pé ig, a Tesco hi -

per mar ke tek te rü le tén, polc meg ál lí tó
zász lón ta lál koz hat nak a fo gyasz tók. A
kam pány cél ja a Pickwick új, tea le ve le ket
tar tal ma zó, há rom fé le ízvilágban meg vá -
sá rol ha tó ter mé ké nek pi ac ra va ló be ve ze -
té se és meg is mer te té se volt. ■

Having tea with IMIGe
Tea businesses often advertise their products in places
where surfaces belong to IMIGe. Advertising at the point of
sales is however, most frequent, as this is where customers
can be influenced most effectively. A perfect example of
such a campaign is the Shelf Stopper promotion for
Twinings in December 2006. The main message in addition
to communicating brand advantages, was authenticity,
since Twinings is the oldest tea brand in the world. Hot and
ice drinks are advertised in the appropriate seasons. Sara
Lee advertised the instant version of its ice tea on beaches
and in Tesco hyper markets with beach benches and shelf
stoppers in July and August. Beaches appear to be an
excellent place for sales and can be regarded as an inde-
pendent advertising channel. Impulsive purchases are typi-
cal on beaches and a large part of target groups spend a
lot of time there in the summer.  ■

Tea dél után az IMIGe-dzsel

A képzett tee-sommelier-k az alkalomhoz illő
kosztümben szólították meg a vevőket

Szin tén sze zo ná lis promóció volt 2005 
jú li u sá ban a Cseh Köz tár sa ság ban, az Ahold
Hypernova lánc há ló za tá ban, Clip-on-on 
(be vá sár ló ko csi-fo gan tyú) fu tó 
Nestea-kampány is

2006 decemberében futott Twinings-kampány
során sikeresen használták a polcmegállító
zászlókat is
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Ügynökség ■  Agency: Scholz & Friends  
Megrendelõ ■  Customer: Chio-Wolf Magyarország Kft.
Termék ■  Product: Chio Chips Újhagymás ízû 90 g
Megjelenések ■  Apperance: TV2, Viasat 3, National Geographic, VIVA, Hálózat,

m1, Sport 1, 2
Idõszak ■  Period: 2007. február 23.–március 11., március 23.–április 9.

A film egy nyil ván va ló túl zás be mu ta tá -
sá val te szi von zó vá a ter mé ket azok
szá má ra, akik sze re tik az új hagy más ízt:
a fõ sze rep lõ egy ha tal mas tál új hagy ma
ke nyé rre bo rí tá sá val bi zo nyít! Nem kér -
dés, õ az új íz va ló di „ra jon gó ja”.

The film appeals people who
are real spring onion lovers showing
an exaggerated situation: The pro-
tagonist is pouring a huge bowl full
with chopped spring onions on his
bread. There is no question; he is a
real fan of the new flavour.

Újhagymás Chio Chips tv-spot 30”

A Tör ley együtt ün ne pel a fo gyasz tók -
kal. Az élet ki emel ke dõ pil la na ta i nak
mél tó kí sé rõ je a Tör ley és a pezs gõs po -
ha rak csen dü lé se.

Törley is celebrating with con-
sumers. The ringing sound of glasses
of Törley is a sign of the special
moments of life. 

Kreatív ügynökség ■  Creative agency: Allison Advertising
Médiaügynökség ■  Media agency: Universal McCann
Megrendelõ ■  Customer: Törley Pezsgõpincészet Kft.
Termék ■  Product: Törley Charmant doux
Megjelenések ■  Apperance: RTL Klub, Viasat 3, National Geographic, Hallmark
Idõszak ■  Period: 2007. február 1–14. ■  1–14 February 2007

Törley Charmant doux tv-spot 10”

A lát vá nyos és szür re á lis vi zu á lis ele mek re fel épí -
tett film azt az pro vo ka tív kér dést te szi fel, hogy
va jon kik jön nek majd el a te me té sünk re. A film ígé -
re te sze rint mi nél nyi tot tabb és tel je sebb éle tet
élünk, an nál gran di ó zu sabb lesz ez az ese mény.

This spec tac u lar
com   mer cial poses a pro -
voca tive ques tion: who
will come to your funer al?
The prom ise is, the mo re
open your life is, the
grander this event will be.

Kreatív ügynökség ■  Creative agency: Pub li cis kre a tív ügy nök ség
Médiaügynökség ■  Media agency: Star com mé dia ügy nök ség
Megrendelõ ■  Customer: Co ca-Co la Ma gyar or szág Kft.
Termék ■  Product: Co ca-Co la
Megjelenések ■  Apperance: RTL Klub, Viasat 3, VIVA
Idõszak ■  Period: 2007. január 2.–áp ri lis 1. ■  2 January– 1 Apryl 2007

Az élet Coke oldalán tv-spot 60”, 30”

Ronaldinho, mint a Lay's reklámarca ismét látható a
képernyõkön. Most azonban  a fókuszba a Lay's TV
pack kerül, amelynek oldalt is nyitható cso-
magolása lehetõvé teszi, hogy a tv elõtt mindenki
könnyebben hozzáférjen kedvenc Lay's chipséhez. 

Ronaldinho as the face of Lay's
will appear on TV screens again. This
time however, Lay's TV pack which can
be opened also from the side and is
therefore easier to eat in front of TV
sets, will be in the focus.

Ügynökség ■  Agency: BBDO  
Megrendelõ ■  Customer: Fõvárosi Ásványvíz és  Üdítõipari Zrt.
Termék ■  Product: Lay's TV pack
Megjelenések ■  Apperance: RTL Klub, Cool, Discovery, Film+, Sport 1, Viasat3
Idõszak ■  Period: 2007. február 1–25. ■  1-25 February 2007

Lay's TV pack tv-spot 15”
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Ho gyan re a gál nak a fo gyasz tók a
mind ag res  szí vebb, egy re in -
kább az ár ra kon cent rá ló kis ke -

res ke del mi kör nye zet re?
A ve vők nyil ván kü lön böz nek egy más -
tól, de a Shopper Trends rá vi lá gít egy
kö zös ne ve ző re: ha bár a ver seny ké pes
árat a vá sár lók ál ta lá ban nél kü löz he tet -
len nek tart ják egy bolt po zi ci o ná lá sá -
hoz, ugyan ak kor az „ala csony ára kat”
nem te kin tik erős dif fe ren ci á ló té nye -
ző nek a bolt lán cok meg íté lé se so rán. 

Ala csony ár és hoz zá adott ér té kek
A vá lasz adók ugyan az ala csony árat a
bolt vá lasz tás kulcs fon tos sá gú té nye ző -
je ként ne vez ték meg, ám a Shopper
Trends rá mu tat, hogy meg le pő mó -
don, adott pil la nat ban más hoz zá adott
ér té kek job ban be fo lyá sol ják a bolt vá -
lasz tást. Ilyen ér ték pél dá ul a kön  nyű
meg kö ze lít he tő ség, mi nő sé gi már kák
és ter mé kek meg fe le lő kész le te a pol -
co kon, va la mint szé les és mély vá lasz -
té ka. 
A pro fi ta bi li tás fenn tar tá sá hoz min den
kis ke res ke dő kény te len egyen sú lyoz ni
az ár ba, va la mint más hoz zá adott ér té -
kek be va ló be fek te té sei kö zött, mint
pél dá ul a vá lasz ték, el ér he tő ség, ké nye -
lem vagy mi nő ség. A he lyes ará nyo kat
az be fo lyá sol ja, hogy a cél cso port mek -
ko ra hang súlyt fek tet az egyes bolt vá -
lasz tá si té nye zők re.
A már ka gyár tók már ká juk kal és mar-
ketingbefektetéseikkel tá mo gat ni
tud ják a lán co kat a kü lön bö ző hoz zá -
adott ér té kek sze rin ti dif fe ren ci á ló -
dás ban. 

Amit mon da nak 
– ahogy vi sel ked nek
A hat leg na gyobb eu ró pai or szág ban a
Shopper Trends fel tár ta, hogy a vá sár -
lók mit mon da nak a bolt vá lasz tás té -
nye ző i nek fon tos sá gá ról, és a va ló ság -
ban mi lyen ma ga tar tást ta nú sí ta nak.
Ami kor bol tot vá lasz ta nak, el mon dá suk
sze rint a jó ár/ér ték vi szonyt fon tos nak
tart ják, és asze rint is vi sel ked nek. 
Az ala csony árat ugyan lé nye ges nek
mond ják, de dön té sük ben iga zá ból ki -
sebb sze re pet ját szik. 
Vi szont a von zó ár ak ci ók szó ban sem,
va ló sá go san sem lé nye ge sek a nagy át -
lag szá má ra.
Meg kér de zés so rán, vá la sza ik ban szin -
tén fon tos nak tart ják, a ku ta tás sze rint
pe dig bolt vá lasz tás nál a va ló ság ban is
nagy súl  lyal esik lat ba, hogy egy üz let ben
min dent meg kap ja nak, az üz let nek egy-
egy ter mék ből meg fe le lő kész le te le gyen. 
Ugyan a meg kér de zés so rán nem
mond ják lé nye ges nek, dön té se i ket
még is je len tő sen be fo lyá sol ja, hogy

adott bolt ban meg ta lál ják, amit ke res -
nek, to váb bá szé les és mély le gyen a vá -
lasz ték, va la mint a mi nő sé gi, már kás
ter mé kek kí ná la ta meg fe le lő le gyen.

Há rom ti pi kus ár stra té gia
A Nielsen elem zői nap ja ink eu ró pai
kis ke res ke del mé ben há rom ti pi kus ár -
stra té gi át fi gyel tek meg.
1. Költ ség ala pú ára zás nál a gyár tás, mar -
ke ting és diszt ri bú ció költ sé ge i hez hoz zá -
ad nak bi zo nyos ha szon kul csot. Leg gyak -
rab ban ér té ke sí tés- vagy gyár tás ori en tált
szer ve ze tek hasz nál ják. Ilyen kor me cha -
ni ku san szok tak kö ze lí te ni a költ sé gek el -
len őr zé sé hez és az ár meg ál la pí tás hoz.
2. Ver seny ala pú ára zás nál fi gye lik a
ver seny tár sak stra té gi á ját, és ah hoz ké -
pest tá ma dó vagy vé de ke ző hú zá sok kal
vál toz tat ják egy-egy már ka fo gyasz tói
árát. A mód szert fő leg a ver seny ző szel -
le mű vagy pi a ci in for má ci ók ál tal ve zé -
relt cé gek vá laszt ják, ame lyek va la ki el -
len, va la ki vel szem ben igye kez nek
pozicionálni ma gu kat. Pél dá ul X már -
ká val azo nos szin tű ár ra tö rek sze nek
vagy X már ká nál 10 szá za lék kal ol csób -
bak, eset leg Y már ká nál 5 szá za lék kal
drá gáb bak akar nak len ni.
3. Ér ték ala pú ára zás nál ar ra épí te nek,
hogy a fo gyasz tó mek ko ra ér té ket tu laj -
do nít egy már ká nak. A fo gyasz tó ál tal ér -
zé kelt ér ték nek sok szor ke vés kö ze van az
elő ál lí tás, mar ke ting vagy szál lí tás költ sé -
ge i hez. A mar ke ting ál tal ve zé relt szer ve -
ze tek jel lem ző mód sze re ez, amely ben a
fi gye lem az ér ték te rem tő fo lya mat ra
össz pon to sul. En nek ré sze pél dá ul a már -
ka ár ér zé keny sé gé nek ökonometriai mo -
del le zé se vagy a ter mék jel lem zők fo -
gyasz tó ál tal ér zé kelt ér té ké nek elem zé se. 
A fen ti há rom alap stra té gia to váb bi
vál to za ta i nak te kint he tő a szeg men tá -
ci ós ára zás, az ár meg ál la pí tás pi a ci rés -
ben, a min den nap ala csony ár (EDLP)
és a töb bi meg kö ze lí tés. ■

Nevihostényi Éva, a Nielsen mar ke ting igaz ga tó ja

márkaépítés és promóció
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Árak, stra té gi ák,
fo gyasz tók
Egy már ka ter mék nye re sé ges sé gét kü lön bö ző bel ső és kül ső
té nye zők be fo lyá sol ják. Az ára zás a már ka stra té gia fó ku szá ban
áll, ezért lé nye ges meg ér te ni, hogy a fo gyasz tók és vá sár lók
mi lyen mó don vi szo nyul nak az ár hoz. A Nielsen 50 or szág ban,
köz tük Ma gyar or szá gon vég zett Shopper Trends vizs gá la ta fel -
tár ja, hogy mit vár nak a vá sár lók a ke res ke dők től, és se gít meg -
ér te ni, vá sár lói ma ga tar tá suk mi ként kap cso ló dik a ke res ke dői
már ka ér ték hez. 

Prices, strategies, consumers
Several factors can effect the profitability of a brand. Pricing is in the focus of brand strategy, which means we should understand how
consumers interpret prices. The Shopper Trends survey prepared by ACNielsen in 50 countries shows us what consumers expect from
retailers and helps us to understand how consumer behaviour is influenced by brand values.  How do consumers react to the increas-
ingly aggressive, price-focused retail environment? Though competitive prices are regarded as important by consumers, “discount
prices” are not an especially powerful tool for attracting consumers to particular chains. Some other forms of added value can have
more influence on consumers’ choice of retail chain to visit than low prices. For example, adequate stocks of quality products, ease of
access, or the composition of assortment can be a more important consideration for customers. Shopper Trends revealed what cus-
tomers say about their priorities and how they behave in six major markets. Adequate and diverse assortment is regarded as far more
important than depressed prices, because customers prefer to buy everything in one place, if possible. Analysts from ACNielsen have
pointed out three typical price strategies in European retail Trade:
1. Cost-based pricing where a certain margin is added to costs is used most frequently by manufacturers. 
2. Competition-based pricing takes the strategy of competitors into consideration and defines itself as offensive or defensive in com-
parison with these. This is used by competition-oriented enterprises which position themselves against another enterprise or product. 
3. Value-based pricing is based on consumers’ appreciation for a brand. This value is often quite independent of costs. Marketing-ori-
ented enterprises prefer this approach. Other pricing strategies are regarded as derivatives of the above three.  ■
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tér ben vá rat lan és ked ve zőt len for du lat állt be,
nem áll tak ké szen olyan nagy öt le tek, ame -
lyek kel ele gán san át le he tett vol na ug ra ni a
ke let ke zett göd röt. 2006 ezért a ki kec mer gés
ta nul sá gos éve volt a du na ke szi cég éle té ben.

Nem adó-, ha nem kulcs kér dés 
az in no vá ció
Hogy ép pen 2007 lesz egy újabb  ug rás éve,
az te hát rész ben szük ség sze rű ség. Meg pró -

bál ják utol ér ni ma gu kat – il le tő leg el ér ni
azt a szin tet, ahol tar ta ni uk kel le ne. De
Hor váth Im re el is me ri, hogy eh hez most
jól jön az adó sza bá lyok vál to zá sa (fő ként
az in no vá ci ók adó alap-csök ken tő té nye ző -
vé avan zsá lá sa), és a ke res ke de lem szem lé -
le té nek las sú át ala ku lá sa is. Utób bi val kap -
cso lat ban, hű en hos  szú évek óta han goz ta -
tott ál lás pont já hoz, gyor san hoz zá te szi:

– Azért még több év nek kell el tel ni ad dig,
hogy a ke res ke de lem egy sze zont meg fe le lő -
en ke zel jen. Pél dá ul úgy, hogy mi u tán a sze -
zon ter mé ket úgy is ke re sik, tel je sen fe les le ges
az ár szín vo na lát a sza ka dék ba lök ni. Majd
cso dál koz ni, is mét nem ke res tünk sem mit.
De az in no vá ció sem csu pán adó kér dés,
ha nem kulcs prob lé ma, mond ja. Nincs ta -
lán még egy en  nyi re impulz ka te gó ria. A
mi nő ség mel lett rend kí vül fon tos a cso ma -

go lás: men  nyi re in ger kel tő, mi lyen üze ne -
tet köz ve tít. „Iga zán si ke res az a ter mék,
ami ről a fo gyasz tó úgy ér zi, azt ne ki gyár -
tot ták” – szok ta mon do gat ni.
Hor váth Im re ér té ke li az ál la mi jó szán dé -
kot, ugyan ak kor úgy tart ja, az öt le tes ter -
mék fej lesz té sek hez nagy ban kel le ne ja ví -
ta ni a szak em berkép zés szín vo na lát –
amely ugyan csak ál la mi fel adat.

Kis mû hely ben, egy csa lá di ház alag so rá ban kez dõ dött a mai
Sweet Point tör té ne te, 1985-ben. A Hor váth há zas pár ma -
gán vál lal ko zá sa ha mar ki nõt te a pin cét, meg sem állt a 2006-
os rész vény tár sa ság gá ala ku lá sig. Hor váth Im re tu laj do nos-
ve zér igaz ga tó sa já tos, rá jel lem zõ nyílt sá gá val ezt így kom -
men tál ja: az édes ipart is mi nõ sí ti, hogy õk ilyen rö vid idõ alatt
ek ko rá ra tud tak nõ ni. 

Ki kec mer gés után, 
nagy do bás elõtt

Sweet Point

C u kor ká val in dult a Sweet Point, és
pró bál ta meg vet ni a lá bát a szo ci a liz -
mus el osz tó szer ve ze te i ben, a

fűszérteknél. A cu kor kakor szak csak nem
10 évig tar tott, ami kor is – 1994-ben – Hor -
váth Im re fel is mer te a sza lon cu kor pi ac ban
rej lő üz le ti le he tő sé ge ket. Amely nem volt
más, mint épp a „más”. Va gyis a sza lon cu -
kor év ti ze dek óta tar tó vál to zat lan sá ga,
unal mas sá ga, ami fo gé kon  nyá tet te az em -
be re ket az új ra. A fák ra ag ga tott an gyal kás
sza lon cu kor ün ne pé lye seb bé, szen teb bé
tet te a ka rá csonyes tét, nem cso da, hogy ha -
ma ro san fo ga lom lett, ki ta lá ló já nak pe dig
vi lág dí jat ho zott. Há rom év múl va pe dig pi -
ac ve ze tő po zí ci ót. Ek kor kezd ték el a sze zo -
ná lis fi gu rák gyár tá sát is. 

Élet az édes sé gen túl
– Utá na jött egy-két év, ami kor, be val lom
ma gá nak, ki csit ül tünk a ba bér ja in kon – is -
me ri be önk ri ti ku san Hor váth Im re. – Ar ra
vár tunk, hogy mi u tán új ra de fi ni ál tuk a ka -
te gó ri át, lesz nek kö ve tő ink, ami újabb lö kést
ad a pi ac nak. De a fák lyát sen ki sem akar ta
át ven ni a ke zünk ből, így az tán idén újabb
nagy do bás ra ké szü lünk.
De a kö vet ke ző évek  más te rü le te ken is az
in no vá ció évei lesz nek: a sza lon cuk rok és fi -
gu rák meg újí tá sa mel lett a cég be lép a táb lás
cso kik pi a cá ra – sőt az édes ség ága za ton kí -
vül szin tén sze ren csét pró bál a vi zek től a
táp lá lékki egé szí tő kig. De a – tá gabb ér te -
lem ben vett – cu kor kapi a con is lesz új a nap
alat t: a pa let tá ról ed dig egye dü li ként hi ány -
zó rá gó gu mi gyár tá sa is be in dul. A rész le tek
per sze még tit ko sak.
Két év vel ez előtt nem gon dol ták, hogy itt fog -
nak tar ta ni. Ami kor ugyan is a ba bér le ve lek
las san fon  nyad ni kezd tek, és a pénz ügyi hát -
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Meet ing Sweet Point mód ra
A ve zér igaz ga tó nem csak ál ta lá nos sá gok -
ban be szél: a Sweet Point pél dá ul már évek
óta ke res egy meg fe le lő en kre a tív, önál ló,
nagy mun ka bí rá sú mar ke tin gest, si ker te -
le nül. Va la mi min dig hi bá zik – vagy a tu -
dás, vagy a meg ta nul ha tat lan kre a ti vi tás.
Így a ter mék fej lesz tés, a cso ma go lás, a
már ka üze ne tek és az el adás ösz tön ző esz -
kö zök ki ta lá lá sa mai na pig úgy tör té nik,
hogy Hor váth Im re ös  sze hív ja két ki pró -
bált, ré gi kol lé gá ját (a gyár tá si igaz ga tót,
aki egy ben a ter mék fej lesz té sért is fe lel, va -
la mint a design ert), és órá kig ötletel nek.
Ezt egy mult i nál meet ingnek hív ják – de
nem ez az egyet len kü lönb ség.
– Ott a mar ke tin ge sek nek ko moly dön té si
jo guk ninc s, min dent a köz pont en ge dé -
lyez, az igaz ga tó ság dönt, a ma gyar rész leg
pe dig vég re hajt, vagy csu pán an  nyi a fel -
ada ta, hogy be os  sza a rá ki sza bott bü dzsét.
Ez rend kí vül fruszt rá ló tud len ni. Egy ilyen

cég nél, mint a Sweet Point, sa ját öt le te ink
tár gyi a sul nak, be épül nek a rend szer be, a
ter mék be, és ez mo ti vá ló, jó ér zés – fo gal -
maz za meg a fő kü lönb sé get.
Per sze min den mar ke ting tu dás alap ja az el -
ad ha tó ter mék lét re ho zá sa – ez is egyi ke
azok nak a meg ál la pí tá -
sok nak, ame lyek re a
Sweet Point ér té ke sí té se
épül. Va gyis: a jó ter -
mék ké pes el ad ni ön -
ma gát, amit meg fe le lő
mar ke tingmun ká val
nö vel ni le het és ér de -
mes.  A csu pán mar ke -
ting „ha lott nak a csók ”.

Kül föld ön job ban ér tik
A Sweet Point jö vő kép ében elő ke lő he lyen
sze re pel az ex port fel len dí té se. Nem kell a
nul lá ról in dul ni uk, hi szen – fő leg a kör nye ző
or szá gok kal, de pél dá ul Dá ni á val is – ko moly

kap cso la to kat épí tet tek már ki. A cég ne ve –
fő leg, hogy egy ben er nyő már ka ként is funk -
ci o nál – majd hogy nem ex port ra ren del te tett:
bár mi lyen or szág ban jól hang zik, és kön  nyen
meg ért he tő. Még ta lán job ban is, mint ide -
ha za, a Bo ci, Tibi, és a töb bi, ré gebb ről is -
mert, „echte” ma gyar már ka mel lett.
– Ma már azért or szág szer te tud ják, kik
va gyunk, és mit kí ná lunk, de két ség te le nül
volt idő, ami kor in kább a ká rát lát tuk a ne -
vünk nek – is me ri el Hor váth Im re. – Ami -
kor in dul tunk, az oszt rák be vá sár lótu riz -
mus él te re ne szán szát, von zó volt a kül föl -
di es hang zás. Az tán a ki lenc ve nes évek ele -
jén, több ré gi ma gyar már ka új já szü le té se -
kor ez vis  sza ütött. Hos  szú idő és sok mun -
ka kel lett ah hoz, hogy ezen vál toz tas sunk.

Eu ró pa és a Külső-Dzsumbuj ut ca
Amin vi szont Hor váth Im re nem vál toz ta -
tott, az a szó ki mon dá sa, a ka rak te res vé le -
mény al ko tá sa. Olyan ügye kért emel szót,
ame lyek vé le mé nye sze rint a ma gyar édes -
ség ipart ve szé lyez te tik. Ilyen volt ko ráb ban a
szür ke- és fe ke te gaz da ság je len lé te eb ben az
ipar ág ban is, vagy az utób bi idő ben a gyen ge

mi nő sé gű, nyu ga tabb -
ról ér ke ző im portter -
mé kek. Ezt úgy fo gal -
maz ta meg a ve zér igaz -
ga tó, hogy Ma gyar or -
szág Eu ró pa édes ipa ri
sze mét le ra kó ja lett –
az tán a hír adás ok ból
ki de rült, hogy nem
csak édes ipa ri.
– Meg ke rül he tet len a

ke res ke de lem és az el len őr ző szer vek fe le lős -
sé ge – szö ge zi le. – Előb bi az, aki át cím kéz ve,
vagy még csak úgy sem, de át ve szi, ki rak ja és
árul ja, hogy nyer jen né hány fo rin tot. A fo -
gyasz tó vé de lem és a töb bi ál la mi el len őr ző
in téz mény pe dig ár gus szem mel fi gyel – en -
gem, hogy meg van-e négy mil li mé ter a be tű
a ter mé kem ol da lán. Ez is kell, per sze, de sok
ma gyar gyár tó fe jé ben meg fo gal ma zó dik a
kér dés: va jon azért kap juk mi ezt a ki tün te -
tett fi gyel met, mert e nél kül haj la mo sak len -
nénk ott be csap ni a fo gyasz tó in kat, ahol csak
le het? Vagy ne adj’ Is ten azért, mert min ket
sok kal kön  nyebb meg ta lál ni, mint a sok kal
óva to sabb, rej tőz kö dőbb át cím ké zős im por -
tőrt, nem lé te ző cí mén, a Külső-Dzsumbuj
ut cá ban? Le het, hogy bi zo nyos hi va ta los
szer vek a kön  nyebb el len ál lás irá nyá ba men -
nek? Le het, hogy a több száz ön je lölt élel mi -
szer-im por tőr, amely fo lya ma to san vál toz -
tat ja ne vét, cí mét, amúgy sem ér he tő el?
Ezért hát nem ve lük kell tö rőd ni. ■

Sza lai Lász ló

The his to ry of the enter prise we know by the namedött a mai
“Sweet Point” began in a small work shop in a base men t,
in1985. They grew quick ly and became a com pa ny li mi ted by
shares in 2006. Accord ing to Im re Hor váth, owner and direc tor,
the fact that they could become so big in such a short time
tells us a lot about the Hun gar i an sweets bu si ness.  
Sweet Point start ed bu si ness with can dies in the last years of
the social ist era. The candy peri od last ed for al most 10 years,
then in 1994, Im re Hor váth recog nised the bu si ness poten tial
of fon dants.  Mo re pre cise ly, the poten tial in mak ing new types
of fon dants, which in turn made them the mar ket lead ers with -
in three years.  
Then one or two mo re relaxed years fol lowed, when we laid back
and enjoyed our suc cess – admits Im re Hor váth. – How ev er, this
year, we are plan ning to come up with anoth er big idea – he adds.
Future years will be devot ed to inno va tion: in addi tion to mak ing
fon dants and Christ mas fig ures, they will enter the mar kets of
table choco lates, min er al water and dietary sup ple ments, while
their inno va tion in their native field will be the pro duc tion of chew -
ing gum. Two years ago, when unex pect ed finan cial dif fi cul ties
appeared, they had no big ideas to turn to yet. As a result, 2006
was a hard year of recov ery for them. Inno va tion in 2007 is a neces -
si ty and the relat ed tax allowances rep re sent an added ben e fit. 

This is prob a bly the most impul sive cat e go ry. Besides qual i ty,
pack ag ing is also extreme ly impor tant – he says.
They have been look ing for a cre ative, inde pen den t, hard work -
ing mar ke ting man ag er for years unsuc cess ful ly. Some thing was
always miss ing: either skill or cre ativ i ty. Prod uct devel op men t,
pack ag ing, invent ing brand mes sages and select ing pro mo tion -
al tools is still the respon si bil i ty of  Im re Hor váth and two of his
old col leagues.  – In multi na tion al com pa nies, mar ke ting man -
agers have li mi ted pow er s, ma jor deci sions are made by the
board and approved by the head quar ter s, the local peo ple sim -
ply exe cute or allo cate budg ets – ha says. We can see our own
ideas come to life, which is a moti vat ing expe ri ence – he adds. 
The basis for any mar ke ting how ev er, is a good prod uc t. With -
out a good pro duc t, all mar ke ting tricks are use less. 
One of their pri mary obec tives is to expand export s. They
already have good con tacts in neigh bour ing coun tries and
even Den mark. Their name, espe cial ly as an umbrel la brand is
per fect for for eign mar kets and much bet ter than the names
of some tra di tion al brand s. 
– When we start ed our bu si ness, our for eign name was an
advan tage, because every body went shop ping to Aus tri a. Lat -
er, how ev er, the trend changed and it took us a lot of time and
effort to change this – he remark s. ■

After recov ery, before the big deal

Sweet Point

gben  |  partnerségben  |  partnerségben  |  partnerségben  |  partnerségben  |  partnerségben  |  partnerségben  |  en 

❞

❞Ar ra vár tunk, hogy mi u tán új ra -
de fi ni ál tuk a ka te gó ri át, lesz -
nek kö ve tõ ink, ami újabb lö -
kést ad a pi ac nak. De a fák lyát
sen ki sem akar ta át ven ni a ke -
zünk bõl, így az tán idén újabb
nagy do bás ra ké szü lünk.

Sweet Point
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Az el ső két nap nyi tás -
tól zá rá sig telt ház
volt a ma gyar cé gek

stand ja in és a tár gya lók ban.
A ven dég for ga lom az utol só
na pon ha gyott ki csit alább –
tá jé koz ta tott Dobrotka Zsu -
zsa, az Ag rár mar ke ting
Cent rum mar ke ting kom mu -
ni ká ci ós cso port ve ze tő je. –
A Fruit Logistica nö vek vő
presz tí zse és a ki ál lí tó cé gek
ered mé nyes be te re lő kam pá -
nya mel lett sok üz let em ber
tu da to san ke re si a ki vá ló mi -
nő sé gű ma gyar árut, amely
ép pen a me di ter rán or szá gok
be ta ka rí tá si sze zon já nak be -
fe jez te után szed he tő és szál -
lít ha tó.
Ta pasz ta la tai sze rint a rend -
sze re sen ki ál lí tó ma gyar cé -
gek mel lett min dig je lent kez -
nek újak is, amint idén is,

hogy ápol ják üz le ti kap cso la -
ta i kat, és ez ál tal min dig élénk,
moz gal mas az AMC ál tal
szer ve zett kö zös meg je le nés.

Is mer ve a ha zai erő vi szo nyo -
kat és a vár ha tó fej lő dést,
Dobrotka Zsu zsa ar ra szá -
mít, hogy jö vő re jó val több

ma gyar cég lesz kint a né met
fő vá ros ban.

In no vá ci ós nagy díj 
a zöldségsnacknek
Ké nyel mi ter mék és bio –
ezen a két te rü le ten lát tuk a
leg több új don sá got, amel  lyel
ke res le tet le het tá masz ta ni,
és nö vel he tő a fo gyasz tás. 
Nem vé let len, hogy az in no -
vá ci ós nagy dí jat egy plasz -
tikzacskóra va ló snack nyer -
te: ös  sze sen ti zen két de ka
ubor ka-, zöld pap ri ka-da rab -
ka né hány kok tél pa ra di -
csom mal. Fa la tok ra da ra bol -
va, meg mos va, azon na li fo -
gyasz tás ra. De kí nál ják az
egyes zöld ség fé lé ket kü lön
cso ma gok ban is. 
Tég la ala kú kar ton lap az al ja,
így au to ma tá ban is ér té ke sít -
he tő. Azon kí vül ben zin kút -
nál, ki oszk ban, szu per mar -
ket ben vagy sport stú di ó ban
is egész sé ges meg ol dást kí -
nál a meg szo kott snack-
választék mel lett. 
A ta valy jú li us ban pi ac ra do -
bott díj nyer tes mel lett még
leg alább húsz nagy cég kós tol -
ta tott a lá to ga tók kal mű anyag
ta sak ba cso ma golt zöld ség-
vagy gyümölcs snacket. 

Disz kon tok sze rep vál tá sa
friss bioáruval
A zöld ség-gyü mölcs po zí ci ó -
já nak erő sö dé se a bol ti el adás -
ban együtt jár a disz kon tok

Zöld ség-gyü mölcs:
re kor dok vá sá ra
A bol tok zöld ség-gyü mölcs vá lasz té ka és mi nő sé ge egy re na gyobb
sze re pet ját szik a ve vő kért ví vott ver seny ben. Ezt tük röz te a Fruit
Logistica Ber lin ben, amely min den nö ve ke dé si vá ra ko zást fe lül múlt,
és a szu per la tí vusz ok szak vá sá ra lett feb ru ár ele jén. Há rom nap
alatt re kord szá mú, 42 ezer szak mai lá to ga tót re giszt rál tak 120 or -
szág ból. A 74 or szág ból ér ke zett 1867 ki ál lí tó kö zött a ma gya rok is
ott vol tak jó mi nő sé gű, so kak ál tal ke re sett áru kí ná lat tal.

Zöld ség-gyü mölcs:
re kor dok vá sá ra
A bol tok zöld ség-gyü mölcs vá lasz té ka és mi nő sé ge egy re na gyobb
sze re pet ját szik a ve vő kért ví vott ver seny ben. Ezt tük röz te a Fruit
Logistica Ber lin ben, amely min den nö ve ke dé si vá ra ko zást fe lül múlt,
és a szu per la tí vusz ok szak vá sá ra lett feb ru ár ele jén. Há rom nap
alatt re kord szá mú, 42 ezer szak mai lá to ga tót re giszt rál tak 120 or -
szág ból. A 74 or szág ból ér ke zett 1867 ki ál lí tó kö zött a ma gya rok is
ott vol tak jó mi nő sé gű, so kak ál tal ke re sett áru kí ná lat tal.

Min den ed di gi nél na gyobb, 180
négy zet mé te res szi get stan -
don szer ve zett meg je le né si le -
he tő sé get az FVM AMC Kht. 11
ma gyar ki ál lí tó nak a ber li ni Fruit
Logistica Zöld ség- és Gyü mölcs
Mar ke ting Szak ki ál lí tá son.
Kö zöt tük va do na túj for má ció
volt a Dalza, amely két is mert
ér té ke sí tő szö vet ke zet nek, a
Mórakertnek és a Dél ker tész -
nek a kö zös ke res ke del mi vál -
lal ko zá sa.
A részt ve vő cé gek nek – mint
egyé ni ki ál lí tók nak – a te rü let -
díj, va la mint a stand épí té si és

üze mel te té si költ sé gek 50
szá za lé kát vál lal ta át az Ag -
rár mar ke ting Cent rum. A
szak ki ál lí tás internetes, vir tu -
á lis „ki ál lí tá si te rü le tén”, a
„Virtual Market Place"-en idén
meg újult, ak tu a li zált in for má -
ci ós anyag gal je len tek meg,
amely a né met mel lett már
an gol nyel ven is el ér he tő volt.
Ma gyar or szág idén 10. al ka -
lom mal – az Eu ró pai Unió tag -
ja ként har mad szor – vett
részt a Fruit Logisticán. Az
ese mény min den év ben ki vá ló
le he tő sé get nyújt or szá gunk

zöld ség-gyü mölcs kí ná la tá -
nak be mu ta tá sá ra, il let ve ki ál -
lí tó ink üz le ti kap cso la ta i nak
ápo lá sá ra. Az ága zat ex port -
ori en tált, így a szak ki ál lí tás ki -
emel ke dő je len tő ség gel bír az
or szág szá má ra a nem zet kö zi
szak mai ki ál lí tá sok kö zött. Az
FVM AMC Kht. ke ret prog ram ja
évek óta je len tős ös  sze gek kel
tá mo gat ja a ma gyar zöld ség-
és gyü mölcs faj ták bel- és kül -
föl di mar ke ting ak ci ó it, kö zös -
sé gi marketingprogramukban
2007-ben is a ki emel ten tá -
mo ga tott ága za tok kö zött
sze re pel. ■

Record size
Hungarian stand in
Berlin
FVM AMC Kht. has acquired  the biggest
ever exhibition area (180 square metres)
for 11 Hungarian exhibitors at the Fruit
Logistica exhibition. 50 per cent of  the
expenses like rent, construction and
operation, are borne by AMC. Hungary
attended Fruit Logistica for the tenth
time this year, as this is an excellent
opportunity to present Hungarian fruit
and vegetable produce for export. The
Ministry of Agriculture has been provid-
ing substantial subsidies for marketing
campaigns of domestic breeds of fruits
and vegetables for years. ■

Az AMC ál tal szer ve zett ma gyar nem ze ti stan don be lül 10 cég 
mu tat ko zott be egyé ni ki ál lí tó ként, va la mint a szak ma kö zi szer ve zet is 
kép vi sel te ma gát

Re kord nagy sá gú ma gyar stand Ber lin ben
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sze rep vál tá sá val. Az „ol csó”
bolt tí pus ere de ti leg tar tós élel -
mi sze rek be ha tá rolt vá lasz té -
ká val, és ext rém ala csony ára -
i val ala kí tot ta ki pro fil ját.
Újab ban azon ban a la kó hely
kö ze li bol tok hoz kez de nek ha -
son lí ta ni, mi vel bő ví tik kí ná -
la tu kat ha gyo má nyos friss
áru ból, töb bek kö zött gyü -
mölcs ből és zöld ség ből.
– Né met or szág ban a fo gyasz -
tók újab ban nem csak az árat
né zik, ha nem a mi nő ség fe lé is
ori en tá lód nak. Ezt a trend vál -
tást a disz kon tok gyor san ész -
re vet ték, és gyor san al kal maz -

kod nak is hoz zá ér té ke sebb
áru kí ná la tuk kal – mond ta a
Köz pon ti Pi a ci és Ár fi gye lő
Szol gá lat igaz ga tó he lyet te se,
dr. Andreas Schwierz az in té -
zet stand ján. – Egy re több
bioélelmiszert kí nál nak a disz -
kon tok, kü lö nö sen a friss szeg -
mens ben, ahol a már ka még
alá ren delt sze re pet ját szik, és
ezért a biomegjelölés pré mi um
jel le get köl csö nöz az áru nak. 

„Min den vá ra ko zá sun kat
fe lül múl ta”
A vá sár vé ge fe lé, szom ba ton
dél után a saj tó köz pont ban

Wolfgang Rogall, aki kez det -
től fog va, ti zen öt éve a Fruit
Logistica saj tó fő nö ke, fá rad -
tan, de jó ked vű en be szél ge -
tett az új ság írók kal. Töb bek
kö zött meg ál la pí tot ta:
– Szá mí tot tunk rá, hogy bő -
vül a vá sár, de a lá to ga tók és
a ki ál lí tók szá má nak egy -
aránt 16 szá za lé kos nö ve ke -
dé se, va la mint a ki ál lí tá si te -

rü let te kin te té ben a 20 szá -
za lék plusz min den vá ra ko -
zá sun kat fe lül múl ta. De
nem csak a men  nyi ség szá -
mít, ha nem a mi nő ség is.
Min den ed di gi nél több ter -
me lő és ke res ke del mi vál la lat
dön tés ho zó po zí ci ó ban lé vő
ve ze tői ke res ték fel az idei
Fruit Logisticát. ■

N. M.

BioFach: ki nőt te ma gát 
a koz me ti kum
Az idén feb ru ár 15–18. kö zött ren de zett nürn ber gi BioFach ki ál lí -
tá son 26 ma gyar ki ál lí tó vál la lat vett részt az FVM AMC Kht. tá -
mo ga tá sá val. Az ös  sze sen 250 négy zet mé te res ma gyar stand
a ta va lyi nál 50 négy zet mé ter rel na gyobb volt.
A vi lág egyik ve ze tő bioszakvásárán ta valy 70 or szág több mint
2000 ki ál lí tó ja mu tat ta be áru vá lasz té kát 100-nál is több or szág
37 ezer szak mai lá to ga tó já nak. Az ér dek lő dés idén még na gyobb
volt: az elő ze tes ada tok sze rint 120 or szág ból 42 ezer lá to ga tó
jár ta vé gig a ki ál lí tást. A BioFachon a bio ter mé kek tel jes spekt ru -
ma be mu tat ko zott, az élel mi sze rek től és bo rok tól kezd ve a koz -
me ti ku mo kon, tex tí li á kon, ház -
tar tá si és tisz tí tó sze re ken át a
bú to ro kig és já té ko kig. A 2007-
es év új don sá ga volt, hogy a
BioFach ki ál lí tás ko ráb bi koz me -
ti kai pa vi lon ja im már önál ló szak -
vá sár rá nőt te ki ma gát, így a ter -
mé sze tes koz me ti ku mok és
wellnesstermékek idén el ső al -
ka lom mal Vivaness szak ki ál lí tás
né ven mu tat koz tak be. ■

BioFach: cosmet-
ics coming of age
This year’s BioFach exhibition held
between 15-18. February in Nurnberg,
was attended by 26 Hungarian
exhibitors with the help of FVM AMC
Kht.  More than 2000 exhibitors from 70
countries presented their products to
over 37 thousand visitors.  In 2007, the
cosmetics hall at the exhibition became
an independent exhibition under the
name “ Vivaness”. ■

25 ma gyar cég Moszk vá ban
25 ma gyar vál la lat je lent meg az FVM Ag rár mar ke ting Cent rum
Kht. ál tal fel ál lí tott ma gyar nem ze ti stan don a moszk vai
Prodexpo szak ki ál lí tá son, 2007. feb ru ár 12–16. kö zött. 
Az ös  sze sen 311 négy zet mé ter nagy sá gú stand te rü le ten 5
egyé ni és 20 kö zös sé gi ki ál lí tó kép vi sel te a ma gyar szí ne ket. A
ter me lő cé gek mel lett a ke res ke del mi kép vi se let is he lyet ka -
pott a ma gyar stan don.
Orosz or szág egyik leg fon to sabb élel mi szer-ipa ri ren dez vé nye
2007-ben im már ti zen ne gye dik al ka lom mal nyi tot ta meg ka pu it. ■

25 Hungarian companies in Moscow
25 Hungarian companies with five individual and 20 collective exhibitors among them,
attended the Prodexpo exhibition held in Moscow between 12-16. February. ■

Record breaking exhibition
The assortment of fruits and vegetables kept by stores is playing an increasingly important
role in the competition for customers. This fact was reflected by the Fruit Logistica exhibition
held in Berlin, which has become bigger and more spectacular than anybody had expected.
42 thousand visitors from 120 countries were registered during the three days of the event,
while 1,867 exhibitors from 74 countries participated.  –  The stands of Hungarian companies
were filled with visitors and clients from opening till closing, in the first two days –said Zsuzsa
Dobrotka from Agrármarketing Centrum. She expects even more Hungarian exhibitors to
attend the event next year.  Most innovations came from the fields of convenience and bio
products. The main prize for innovation went to a ready to consume vegetable snack in a
plastic bag. Besides the winner, there were at least twenty other similar products in plastic
bags. Improving the position of fruits and vegetables in retail sales is accompanied by dis-
count stores playing a bigger role. These are expanding their assortments of fresh fruits and
vegetables, like traditional, neighbourhood stores. In Germany, consumers are not only inter-
ested in low prices, quality is also important for them. This trend had been detected by dis-
count stores and they are adapting by stocking more valuable products. The proportion of bio
fruits and vegetables is growing, especially as the term “bio” sounds much like “premium”.
According to Wolfgang Rogall, press chief of Fruit Logistica  for the last fifteen years, this
year’s event was beyond all expectations both in terms of  the number of  visitors and the
size of the exhibition. “More decision makers from companies attended than ever before” – he
added. ■
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Köz tu dott, hogy Ber lin év ti ze de -
ken át a vi lág po li ti ka ér dek lő dé -
sé nek kö zép pont já ban állt, mi -

vel a ber li ni fal Né met or szág és Eu ró pa
meg osz tott sá gá nak jel ké pe volt. A fal
le om lá sá val azon ban egy új kor szak
kez de té nek szim bó lu má vá vált, ame -
lyet meg erő sít a ró mai szer ző dé sek
meg kö té sé nek 50. év for du ló ja, ugyan is
a ju bi le um az EU né met so ros el nök sé -
ge ide jé re da tá ló dik. Min den bi zon  nyal
en nek tud ha tó be az a tény, mi sze rint
ez év ben a 72. Grüne Woche hi va ta los
„part ner or szá ga” az Eu ró pai Unió volt.
A nem zet kö zi ös  sze jö ve tel 81 éves tör -
té ne té ben ös  sze sen 116 or szág ból 72
ezer ki ál lí tó ér ke zett Ber lin be, ahol

csak nem har minc mil lió lá to ga tót re -
giszt rál hat tak a ren de zők. A szá mok
ter mé sze te sen ön ma guk ért be szél nek.
Ma gyar or szág tra di ci o ná lis részt ve vő je
a ber li ni se reg szem lé nek: im má ron 35.
al ka lom mal mu tat ko zott be. Az Ag rár -
mar ke ting Cent rum (AMC) köz pon ti
in for má ci ós stan dot üze mel te tett a már
meg szo kott 10/2-es csar nok ban, il let ve
pa vi lon ban, ahol he lyet ka pott a Ma gyar
Tu riz mus Zrt. is. Az el áru sí tást is vég ző
ki ál lí tó ink a Mahír Ki ál lí tás és Ren dez -
vény Kft. ál tal – ki zá ró lag vál lal ko zói
ala pon – szer ve zett stan do kon önál ló an
(az az tá mo ga tás nél kül) je len tek meg,
költ sé ge i ket tel jes egé szé ben ma guk fi -
zet ve. A ma gya rok stand ján hét vál lal -

ko zás mu tat ta be ter mé ke it és szol gál ta -
tá sa it, ame lyet – töb bek kö zött – Horst
Seehofer né met ag rár mi nisz ter is meg -
lá to ga tott Gráf Jó zsef kí sé re té ben.

A ker té szet től a kis ál lat tar tá sig
Eu ró pá nak fenn tart ha tó fej lő dés re van
szük sé ge, amit a kü lön bö ző szin tű fó -
ru mo kon és ta nács ko zá so kon egy re
több szak em ber hang sú lyo zott. A kér -
dés to vább ra is adott, mi sze rint ös  sze -
egyez tet he tő-e a gaz da sá gi fej lő dés és a
biodiverzitás fenn tar tá sa, ugyan is az
em be ri ség fe le lős sé ge, hogy har mó ni á -
ban ma rad jon a ter mé szet tel. A kon fe -
ren ci á kon fel szó la lók sze rint nagy ve -
szély, hogy a ked ve ző adott sá gú te rü le -
te ken is – nagy va ló szí nű ség gel – fel -
hagy nak majd a me ző gaz da sá gi ter me -
lés sel, mi vel az ala csony im port árak
mi att nem fog ják tud ni to vább fi nan -
szí roz ni a gaz dák vesz te sé ge i ket. Kon ti -
nen sünk nek szük sé ge van sa ját me ző -
gaz da ság ra a biodiverzitás fenn tar tá sa
mi att is. Né met or szág ban kü lö nö sen
erős ága zat nak szá mít a me ző gaz da ság,
mi vel bő négymillióan dol goz nak ná -
luk az agráriumban.
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A jö vő nagy kér dé sei 
a Zöld Hé ten
A vi lág leg na gyobb me ző gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri szak ki ál lí tá sát min den idők leg ran go sabb -
já nak aposzt ro fál ta a fő szer ve ző Mes se Ber lin saj tó fő nö ke, Michael T. Hofer. Jog gal, hi szen az
exk lu zív meg nyi tó ün nep sé gen je len volt töb bek kö zött dr. Angela Merkel szö vet sé gi kan cel lár és
az EU so ros el nö ke, va la mint José Manuel Barroso, az Eu ró pai Bi zott ság el nö ke. A ma gyar ag rár -
mi nisz ter és kí sé re te szin tén meg tisz tel te je len lé té vel a január 19–28. között rendezett ran gos
ese ményt.

Gráf Jó zsef me ző gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter né met kol lé gá ja, Horst Seehofer 
tár sa sá gá ban

Nem an  nyi ra új sze rű sé ge, mint in kább a nosz tal gia éb resz tés mi att volt nagy si ke re a ma gyar stan don
sü tött lán gos nak 
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A sta tisz ti kai ös  sze sí tés alap ján 1601 ki -
ál lí tó (kö zü lük 56 or szág ból 543 kül föl di)
több mint 11 hek tár brut tó fe lü le ten mu -
tat ko zott be. A leg na gyobb kül föl di ki ál -
lí tó idén is Orosz or szág volt, s a két leg -
ré gebb óta ki ál lí tó or szá got a hol lan dok
és a fran ci ák jelentették. Az el ső ség az
előb bi or szá gé 1951-es in du lá sá val.
A tíz na pos ese mény több mint 250
kon fe ren cia, szak mai ta nács ko zás és
fó rum szín he lyé ül is szol gált. A biopiac,
az élel mi szer ipar spe ci a li tá sai mel lett
élő ál lat-be mu ta tók is von zot ták a tö -
me ge ket.
A ker té sze ti ága zat leg jobb jai is mét
meg je len het tek a cso dá la to san pom pá -
zó vi rág köl te mé nyek ára da tá ban. Ez
év ben is kü lö nös fi gyel met szen tel tek a
ren de zők az if jú ság nak, az egész sé ges
táp lál ko zás fó ku szá ban sok-sok prog -
ram mal és gaz dag vá lasz ték kal.
A kis ál lat tar tók nak – a ha gyo má nyok -
nak meg fe le lő en – két tel jes csar no kot
biz to sí tot tak bő hat ezer négy zet mé te -
ren, csak nem száz ki ál lí tó val (4 or szág -
ból). Mind ez Né met or szág ban in do -
kolt, hi szen kö zel 23 mil li ó ra be csül he -
tő az ott hon tar tott kis ál la tok szá ma
(ku tya, macs ka, dísz ha lak és ma da rak).
Ez zel az ered mén  nyel ugyan a ne gye dik
he lyen áll nak kon ti nen sün kön az oro -
szok, az ola szok és a fran ci ák után (az
Euromonitor ki mu ta tá sa alap ján), ám
az ápo lá si esz kö zök, kü lön bö ző tar to zé -
kok és egy ál ta lán a gon dos ko dás szem -
szö gé ből a leg töb bet a né me tek ál doz -
nak ked ven ce i kért.
Ku ri ó zum nak szá mí tott a vi lág min den
tá ján egy re ked vel tebb wellness prog ra -
mok nép sze rű sí té se, amely tu laj don -
kép pen szer ve sen kap cso ló dik éle tünk -
höz a jó köz ér zet ér de ké ben. En nél vi -
szont szak ma ibb nak volt te kint he tő a
meg úju ló ener gia for rás ok kal fog lal ko -
zó ki ál lí tás és kong res  szus.

Fó kusz ban az új ta gok
A több mint 250 kí sé rő ren dez vény fó -
ku szá ban gyak ran állt az új uni ós tag -
or szág ok ver seny ké pes sé gé nek hely ze -
te, s egy ál ta lán a bő ví tés utá ni kon ti -
nens ag rár gaz da sá ga. 
Az egyik leg ran go sabb ese mény a 14.
Ke let-Nyu gat Ag rár fó rum volt mint egy
ezer részt ve vő vel, ame lyen az EU-csat-
lakozás je gyé ben fog lal koz tak a de le -
gál tak a vi lág ag rár ke res ke del mé nek
pers pek tí vá já val és az ak tu á lis kér dé -
sek kel, leg in kább az élel mi szer-biz ton -
ság és ál lat egész ség ügy té ma kör ében –
a brüs  sze li fő biz tos, Ma ri ann Fischer

Boel ve zény le té vel. A pó di um vi tá nak
el ne ve zett fó ru mon az em lí tett fő sze -
rep lő mel lett még több ag rár mi nisz ter
vá la szolt az oly kor ke mény fel han gú
idő sze rű gaz da ság po li ti kai kér dé sek re.
Az egész na pos ta nács ko zá son ter mé -
sze te sen hasz nos in for má ci ók és kon -
krét stra té gi ai meg ál la pí tá sok ke rül tek
te rí ték re, kü lö nös te kin tet tel az EU-hoz
csat la ko zott ko ráb bi tí zek és a két új tag
(Ro má nia és Bul gá ria) agráriumát
érin tő té mák ban fo gal ma zód tak meg a
kér dé sek. Mond hat ni, az egész ki ál lí tás
már az Eu ró pai Uni ó hoz iga zod va szer -
ve ző dött si ke res sé, a fenn tart ha tó me -
ző gaz da ság, az in no vá ció je gyé ben.

A Zöld Hét (Grüne Woche) tör té ne té -
ben már há rom éve el ér ke zett a nagy
for du lat éve, hi szen a fo ko zó dó ér dek -
lő dés mi att a Mes se Ber lin me nedzs -
ment je be le kény sze rült egy faj ta vál toz -
ta tás ba – ter mé sze te sen a szak ma köz -
meg elé ge dé sé re. Ne ve ze te sen ar ról van
szó, hogy a rend szer vál tás óta élő Fruit
Logistica mint társ ki ál lí tás im má ron
ne gyed szer, kü lön idő pont ban vár ja –
feb ru ár ban, há rom na pon ke resz tül –
az egy re fo ko zó dó szám ban je lent ke ző
ér dek lő dő ket, ugyan is egy sze rű en ki -
nőt te ma gát e te kin tet ben a monst re
ta lál ko zó. ■

Szalay At ti la
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Ahogy ta valy a Foodapesten a SPAR, a Grüne Wochén a Lidl nyi tott új fe je ze tet a ki ál lí tás tör té ne té ben
az zal, hogy kis ke res ke del mi lánc ként min ta bol tot ren dez tek be a hely szí nen

Big issues of the future at Grüne Woche
The largest agricultural food exhibition in the world was referred to as the “most prestigeus ever” by the representative of the organ-
iser, Messe Berlin at the opening ceremony, attended by chancellor Angela Merkel, and the current chairman of the European
Committee,  Manuel Barroso, as well as the Hungarian Minister of Agriculture. During the 81 year history of the event, a total of 72
thousand exhibitors from 116 countries have attended and thirty million visitors have been registered. Hungary has participated for the
35th time. Seven companies displayed their products and services at the Hungarian stand, in addition to those who had their own, indi-
vidually financed stands. The thought that Europe needs sustainable growth was emphasised by many experts in several forums. A
great danger to bio-diversity is seen in the termination of agricultural production as a result of low profits. This year, 1601 exhibitors
from 56 countries attended the event, where the largest foreign participant was Russia. 250 conferences and meetings were held dur-
ing the ten day event. Two entire halls with a floor area of over 6,000 square meters were occupied by exhibitors of pets like dogs, cats,
fish and birds while more serious topics like renewable sources of energy also had their own exhibitions. One of the most important
conferences held during the event was the 14th East-West Agricultural Forum with a thousand participants, focusing on the prospects
for world trade of agricultural products and issues of food safety. New EU members received special attention with many questions
concerning their agriculture. Fruit Logistica, the accompanying event will now be held – for the fourth time - in February as Grüne Woche
has simply become too big for the two events to be held simultaneously. ■
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Az oszt rá kok élel mi szer-el adá sai
Ma gyar or szág fe lé 22 szá za lék -
kal nőt tek az elő ző év hez ké pest,

a ta va lyi elő ze tes ada tok sze rint. For dí -
tott irány ban a ma gyar ér té ke sí tés
Auszt ri á ba 5 szá za lék kal csök kent. Egy
év vel ko ráb ban még mind két irány ban
bő vült a for ga lom: az oszt rák ex port nö -
ve ke dés mu ta tó ja 43, a ma gya ré 18 volt.

Ma gyar po zí ci ók
A ma gyar po zí ci ók Auszt ri á ban tej ből
és tej ter mék ből – sajt nél kül – (plusz 64
szá za lék), to váb bá élő ál lat ból (plusz 28
szá za lék) ja vul tak. 
Ros  szab bod tak friss hús ból (mí nusz 16
szá za lék), fel dol go zott gyü mölcs ből-
zöld ség ből (mí nusz 24), sajt ból (mí nusz
9), il let ve va la me lyest friss zöld ség ből és
gyü mölcs ből (mí nusz 3, il let ve 2). 
Hús ké szít mé nyek ből a ma gyar ki vi tel
47 szá za lék kal bő vült oszt rák re lá ci ó -
ban, vi szont a be ho za tal 73-mal.
Az oszt rák el adá sok Ma gyar or szág ra
nőt tek friss gyü mölcs ből 111, sajt ból
58, friss zöld ség ből 53, fel dol go zott
zöld ség ből-gyü mölcs ből 29, tej ből és
tej ter mék ből (sajt nél kül) 6, friss hús -
ból 5 szá za lék kal. 

Meg for dí tot ták 
a mec  cset
A ta va lyi, tel jes oszt rák élel mi szer-ki vi -
tel vár ha tó an meg kö ze lí ti a 6,6 mil li árd
eurót, ami kö zel 10 szá za lék kal több az
elő ző évi nél. 

Ugyan ak kor az im port
6,46 mil li árd euró, 3
szá za lé kos nö ve ke dé si
rá tá val. 
– Fut ball nyel ven azt
mond ha tom, hogy az
EU-belépés ide jén
2:3-ra állt ez a meccs a
mi szem pon tunk ból –
kom men tál ta a fej lő -

dést Georg Schöppl. – Ami kor a csat la -
ko zás sal meg szűn tek a vé dő vám ok nak
kö szön he tő üveg há zi kö rül mé nyek az
oszt rák pi a con, özön le ni kezd tek hoz -
zánk az im port ter mé kek. Az tán ta valy -
előtt si ke rült ki egyen lí te nünk az ex -
port-im port mér le get, múlt év ben pe -
dig át vet tük a ve ze tést.
Hoz zá tet te, hogy nem pusz tán a ter me -
lés men  nyi sé gi nö ve ke dé sé nek kö szön -
he tő a ked ve ző vál to zás, ha nem a mi nő -
ség nek is. Azon kí vül az oszt rák fo gyasz -
tók hű sé gé nek a ha zai élel mi sze rek hez.

Sajt, bor, hús
– Zász lós ha jónk to vább ra is a tej ter -
mék, s élen a sajt áll – rész le tez te a po -
zí ci ó kat. – Em lí tést ér de mel a bor is,
amely az utób bi évek lát vá nyos si ker tör -
té ne te lett. Ki sebb szeg men sek is szá mí -
ta nak, mint pél dá ul a mar ha- és ser tés -
hús, vagy a kol bász- és son ka fé lék.
To vább ra is Né met or szág az oszt rák
élel mi szer el ső szá mú pi a ca, aho vá az
ös  szes ki vi tel egy har ma da ke rül. Ta valy
6 szá za lék kal több oszt rák árut vet tek a
né me tek, mint egy év vel ko ráb ban. 
A ma gyar AMC-hez ha son ló an a kö -
zös sé gi mar ke tin get szol gá ló
Agrarmarkt Austria ke re si az új kül pi a -
ci le he tő sé ge ket. Idén 1 mil lió eurót
köl te nek az ex port mar ke ting tá mo ga -
tá sá ra. ■

Ba jai Er nő
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Elő ször po zi tív az oszt rák
ex port-im port mér leg

Georg Schöppl
e lnök
Agrarmarkt Austria

Az oszt rák ki vi tel zász lós ha jó ja to vább ra is a tej ter mék, élén a sajt tal

Ilyen még nem volt: Auszt ria több élel mi szert ex por tált ta valy,
mint amen  nyit im por tált. „Fel ju tot tunk a Baj no kok Li gá já ba, és
ott meg is sze ret nénk ma rad ni” – je len tet te ki Georg Schöppl,
az Agrarmarkt Austria el nö ke a ber li ni Grüne Woche ke re té ben
tar tott saj tó tá jé koz ta tón. Mi még csak a se lej te ző ket vív juk
eb ben a li gá ban, tő lünk ugyan is több áru megy nyu ga ti szom -
szé dunk hoz, mint amen  nyi on nan jön. 

Austrian export-
import balance posi-
tive for the first time
Austria exported more food than it imported for the first time,
last year. Austrian food sales to Hungary grew by 22 per cent
last year, while Hungarian export to Austria shrunk by 5 per
cent. A year before, both Austrian and Hungarian exports to
the other country showed expansion. Hungarian market posi-
tions improved in dairy products, with the exception of
cheese (plus 64 per cent) and livestock export (plus 28 per
cent). On the other hand, Hungarian positions weakened in
fresh meat (minus 16 per cent), processed fruits and vegeta-
bles (minus 24 per cent), cheese (minus 9 per cent), and fresh
fruits and vegetables (minus 3 and minus 2 per cent).
Hungarian export of meat products increased by 47 per cent,
but Austrian export grew by 73 per cent.  Austrian food sales
to Hungary grew by: 111 per cent for fresh fruits, 58 per cent
for cheese, 53 per cent for fresh vegetables, 29 per cent for
processed fruits and vegetables, 6 per cent for dairy prod-
ucts and 5 per cent for fresh meat. Total Austrian food
exports were near EUR 6,6 billion last year, which is 10 per
cent more than a year before, while imports amounted to
only EUR 6,46 billion, showing a growth of 3 per cent.
Germany continues to be the largest market for Austrian
products. Agrarmarkt Austria is an organisation like AMC in
Hungary which provides marketing support for agricultural
businesses. ■
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