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Is it worth it?
I can only hope that the food scandals of  recent

weeks will serve as a warning to all players in the

food market. They should consider carefully,

whether short-term profits are worth risking

consumer trust, which has been built up over

years. Is the “uncertain quality = more profit” for-

mula really a good one? Food production and

trade is hazardous business which requires a

sense of responsibility. Responsibility we are

likely to forget about occasionally, under pres-

sure for profit. Short–term solutions sometimes

prevail over long-term strategies. I believe it is

still not too late to act collectively, with well tar-

geted, co-ordinated communication. ■
Poór Zol tán
tag
Lánchíd Klub

vélemény
Csak re mél ni tu dom, hogy az el múlt idő szak nap -
vi lág ra ke rült élel mi szerbot rá nyai a pi ac min den
sze rep lő jét el gon dol koz tat ják: meg éri-e koc káz -
tat ni. Meg éri-e az ál lan dó an nö vek vő ered mény -
el vá rás rö vid  tá von „kön  nyebb nek tű nő” tel je sí té -
se mi att el csá bul ni? Meg éri-e egy hét alatt el ját -
sza ni az évek alatt drá ga pénz ből fel épí tett ve -
vői, fo gyasz tói bi zal mat? Ki fi ze tő dő-e hos  szú  tá -
von a „mi nő ség ron tás = na gyobb pro fit” elv?
Kér dé sek, ame lyek re a lel ke mé lyén min den ki
tud ja a vá laszt. Hogy nem. Az élel mi szer-elő ál lí tás
és -forgalmazás egy „ve szé lyes üzem”, ko moly fe -
le lős ség gel jár, és er ről né ha a nö ve ke dé si kény -
szer mi att el fe led ke zünk. A von zó rö vid  tá vú
meg ol dá sok gyak ran fö lé be ke re ked nek a hos  szú

tá vú stra té gi ai ter ve zés nek. Vé le mé nyem sze rint
ez az el múlt he tek leg na gyobb ta nul sá ga. 
Hány és hány fó ru mon el hang zott már, hogy jót
ten ne a ma gyar élel mi szer pi ac hos  szú  tá von
érin tett sze rep lő i nek egy faj ta egész sé ges pro -
tek ci o niz mus, amely a biz ton sá gos és mi nő sé gi
ma gyar ter mé ke ket vagy a már ká kat erő sí ti. 
A biz ton sá gos, mi nő sé gi élel mi szer még a csök ke -
nő jö ve del mű fo gyasz tó fe jé ben is ér té ket je lent,
amely hez ma ga sabb már ka ér ték kap cso ló dik. Bár
el ső sor ban min den ki a ma ga gaz dál ko dá sá ért fe -
le lős, nem hi szem, hogy a fo gyasz tói bi za lom épí -
té sé ért ki zá ró lag „szó ló ban” le het fel lép ni. Cél zott,
meg ter ve zett, ös  sze han golt, kom mu ni kált prog -
ra mok ra van szük ség. Ta lán még nem ké ső. ■
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F ebruár elején, e lap -
szám megjele né sét

kö vetően indítjuk új on -
line szolgáltatásun kat a
www.tradema gazin.hu
web oldalon. 
A havonta megjelenő

ma  gazinunk átfogó, elemző cikkeit, a
meg jelenő esettanulmányokat és pia ci
tren deket, konferencia és kiál lí tási be -
szá molókat, makro- és mik ro gaz da -
sá gi jelentéseket a jövőben na ponta
meg jelenő, friss hírekkel kí vánjuk tá -
mo gatni, amelyek bárki szá mára in -
gye nesen elérhetők lesz nek honla -
pun kon.
A weboldal lehetőséget biztosít, hogy
a látogató az őt érdeklő új hí rek ér ke -
zé séről, regisztráció után, e-mai len
ér tesítést kapjon. Az ar chí vumban
egy-egy megjelőlt té mát, fogalmat ki -
vá lasztva a korábbi in formációkat is
elér hetővé tesz szük.
A naponta többször frissített honlap
fo lyamatosan kívánja informál ni az
FMCG piacon zajló ese mé nyek iránt
ér deklődő partnereinket, ol vasóinkat.
A megjelent hírekhez a hoz zászólás
le hetőségét is bizto sít juk. Így nem
csak a lapban publi kált írásokra küld -
he tők be ezentúl az Olvasói ész re vé te -
lek, de a napi hí rekre is elküldheti
kom mentárját, aki szeretné.

Kel lemes olvasást kívánunk immár
nem csak lapunkhoz, de honla-
punkhoz is!

Hermann Zsu zsan na, fő szer kesz tő

Kedves Partnerünk!

Dear Partners!
We are launching our new online service on the
web site www.trademagazin.hu in the first days of
February, after this edition of the magazine is pub-
lished. We wish to back up the comprehensive
analysis, case studies and reports about exhibi-
tions, micro and macroeconomic trends  in our
monthly magazine with fresh news every day that
will be accessible to everybody, free of charge,
from our website in the future. Visitors to the web
site will be informed about the arrival of new arti-
cles of interest to them following registration.
Information published earlier will also be accessi-
ble from our archives. The web site up-dated sev-
eral times a day will keep our partners and readers
continuously informed about the latest develop-
ments in the FMCG market. Our readers will be
able to comment on the news published. We are
looking forward to receiving comments not only
about writings from the magazine, but also from
the web site. We hope that you will find both our
magazine and web site enjoyable! 

Zsuzsanna Hermann, 
Editor-in-Chief

Az év vé gi be vá sár lá si láz ból min -
den ki ki vet te a ré szét, a vá sár lók és
a ke res ke dők egy aránt. A ke res ke -
dők az év ele ji „holt sze zont” ak ci ók -
kal igye kez tek fel pezs dí te ni, si ker -
rel: az év ele jén is ko moly for gal mat
ge ne rál tak. 

Mi lyen spe ci á lis fel ada to kat je lent a
sze zon előt ti fel ké szü lés és a mer-
chandising esz kö zök, azon be lül is
el ső sor ban a má sod ki he lye zé sek ho -
gyan tud nak hoz zá já rul ni a for ga lom
nö ve lé sé hez.
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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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A né me tek eu ró pai tár sa ik nál ke vés -
bé lel ke sed nek a spon ta nei  tá sért az
élel mi szer bol tok ban. Bár az ára kat fi -
gye lik, hi szen ta ka ré ko sak, de in kább
az „ugyan azon árért több ér té ket” el -
vet ve szik fi gye lem be. 

2006-ban a Foodapest szakkiállítás
650 kiállítójának 40 százaléka külföldi
volt. A kiállításon mutatkozott be a
Trade magazin szaklap is.

A vaj krém ka te gó ri á ba tar to zó ter mé -
kek az im pul zus fo gyasz tá si cik kek
ti pi kus ese tei. Ez kü lö nö sen fon tos,
hi szen a Tesco hi per mar ke tek be já ró
vá sár lók 77 szá za lé ka im pul zus vá sár -
ló nak vall ja ma gát.
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Az élel mi szer-ha mi sí tá si ügye ket
le lep le ző ál lat or vos ok mel lett
meg is mer het tük, hogy mi lyen

kö rül mé nyek kö zött tá rolt, mi lyen vegy -
sze rek kel le mo sott cím ké jű ter mé kek is
fel ke rül het nek a bol tok pol ca i ra. A hí re -
ket fi gye lő át lag pol gár sok új név vel s új
ar cok kal is mer ked he tett: in téz ke dő főál-
latorvosokkal, la bor ve ze tők kel, meg tud -
hat tuk, hogy kik az áru ház lán cok hi va -
tá sos kom mu ni ká to rai. Eg zo ti kus ne vű
ke res ke del mi köz ve tí tő cé gek üzel me it
lep lez ték le és így to vább. Meg tud hat tuk
azt is, hogy a kis ke res ke dők, le gyen szó
há ló zat ról vagy önál ló bolt tu laj do no sá -
ról, sem mit sem sej te nek ar ról, mi kell
ah hoz, hogy ol csó le gyen az áru. Ki de -
rült az is, hogy az unió ha tá ra in el len őr -
zés nél kül jön nek-men nek azok az áruk,
ame lyek nek va la hol a sze mét ben len ne a
he lyük, pon to sab ban meg kel le ne sem -
mi sül ni ük. És köz ben az is elhangzott,
hogy leg jobb, ha az élel mi szer-biz ton sá -
gi ha tó sá gi mun ka fel ügye le te vis  sza ke -
rül az ag rár tár cá hoz, ahon nan a két év -
vel ez előt ti pap ri ka ügy után ke rült el. 
A 2006. no vem ber 20. és 2007. ja nu ár
5. kö zöt ti idő szak ban a ha lak, tő ke- és
ba rom fi hú sok, hús ké szít mé nyek, kö -
zöt tük a virs li, édes sé gek, friss zöld sé -
gek, gyü möl csök, bo rá sza ti ter mé kek
for gal ma zá sát el len őriz ték: az alap -
anyag ok és ter mé kek fo gyaszt ha tó sá -
gát, a ter mé kek nyo mon kö vet he tő sé -
gét, mi nő sé gét, a for gal ma zott ter mé -
kek élel mi szer-biz ton sá gi és mi nő sé gi
meg fe le lé sét vizs gál ták.
A hi va ta los nyi lat ko zók el mond ták,
hogy az el len őr zé sek és a ki fo gá so lá sok
szá ma év ről év re nem vál to zik je len tő -
sen. 2005-ben pél dá ul több mint 70
ezer el len őr zést vé gez tek, s en nek so rán
3500 ton na élel mi szert sem mi sí tet tek
meg, ami az or szág hat mil lió ton nás
éves élel mi szer-fo gyasz tá sá nak csak tö -
re dé ke. Ha son ló szá mo kat tar tal maz,
ha el ké szül, a ta va lyi ös  szeg zés is.

A mos ta ni cél el len őr zés be fe je zé se
után új te rep re vo nul nak az ál lat or vo -
sok. A ven dég lá tók nál és a köz ét kez te -
tést vég zők nél egye bek mel lett vizs gál -
ni fog ják az étel ké szí tést, rak tá ro zást,
és nem utol só sor ban azt, hogy az alap -
anyag hon nan szár ma zik. Ugyan ilyen
fon tos sá got tu laj do ní ta nak a hul la dék -
ke ze lés nek is. Pon to sab ban an nak,
hogy a minőségmegőrzési és fo gyaszt -
ha tó sá gi ide jü ket ve szí tett élel mi sze re -
ket a tör vé nyek nek meg fe le lő en – III.
osz tá lyú hul la dék nak szá mí tó – mel -
lék ter mék ként ki von ják-e a for ga lom -
ból. Ha ezt sza bá lyo san te szik, ak kor a
ha mi sí tás ra, csa lás ra le he tő sé get biz to -
sí tó anyag meg sem mi sül. Meg tud tuk
azt is, hogy a jö vő ben egy új élel mi szer-
adat ban kot hoz nak lét re, amely ben
min den élel mi szer-for gal ma zás sal
össze füg gő adat sze re pel majd. A rend -
őr ség gel to vább ra is szo ro san együtt -
mű köd nek. Részben a be je len té sek ki -
vizs gá lá sa mi att szük ség van a rend őri
je len lét re, ugyan is a vizs gá lat ra ki sze -
melt te rü let meg bí zott őr zői nem szí ve -
sen lát ják a ha tó sá gi ál lat or vost. 
A saj tó po le mi zált ar ról is, hogy mi ként
le het bün tet ni a csa ló vi szont ela dó kat.
Az ed di gi gya kor lat sze rint a ter me lő,
fel dol go zó és ke res ke dő el ma rasz ta lá -
sá val nincs gond, de a vi szont ela dók kal
igen. Ugyan is leg több jük a jog sze rint

nem is lé te zik. Most tör vény mó do sí tás -
ra ké szül nek, hogy a kis ka pu kat be zár -
has sák. 
Volt, aki fel hány tor gat ta az ál lat or vo -
sok nak: a rend őr sé get nem von ják be.
A rend őrök, mond ta Süth Mik lós fő -
állat orvos, a kö zös el len őr zé sek so rán
sa ját ha tás kör ük ben azon nal hoz zá kez -
de nek a nyo mo zás hoz. Az ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság gya kor la ta sze rint ak -
kor tesz nek rend őr sé gi fel je len tést, ha
az ál lat or vos ok ren del ke zé sé re ál ló ada -
tok sze rint bűn cse lek mény, ha mi sí tás,
csa lás tör tént, vagy is me ret len tet tes fel -
de rí té sé re van szük ség. Süth Mik lós el -
mond ta azt is, hogy éven te az or szág ban
20-100 rend őr sé gi fel je len tést tesz nek a
me gyei igaz ga tó sá gok, hogy hány ból
lesz vád eme lés, ar ról nincs in for má ció. 
Az ag rár tár cá hoz tar to zó ál lat-egész -
ség ügyi szol gá lat ál tal ve zé nyelt tél vé gi
ak ció ered mé nyét lap zár tán kig még
nem hoz ták nyil vá nos ság ra. Az azon -
ban meg be csül he tő, hogy a nagy vi hart
ka vart ügy az évi élel mi szer-fo gyasz tás
ti zed  ez re lé két érin ti. Va gyis az élel mi -
sze rek több sé ge kor rekt és biz ton sá gos
mó don ke rül az üz le tek pol ca i ra. A pi -
ac ku ta tók ra vár, hogy a fo gyasz tói bi za -
lom ál ta lá nos vál to zá sát meg vizs gál ják.
Ha ké szül ilyen vizs gá lat, ak kor bi zo -
nyá ra leg töb ben a ve vő tá jé koz ta tás
irán ti bi za lom fo gyás ról szá mol hat nak
be. Ám az is biz tos nak lát szik, hogy a
kor rekt fo gyasz tó tá jé koz ta tást vég ző
ter me lők, gyár tók és ke res ke dők be csü -
le te meg nőtt. ■
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Food reality
Electronic media has brought the world into our living room. Nowadays, a new type of reality show is the trend: live reports about food
scandals, with all the tricks used to re-date long expired products. We have become familiar with new faces; official vets, laboratory
officials, and the spokespersons of big retail chains. We have also learned that retails never have the faintest idea what it takes to make
their purchases so cheap. We also know now, that products – which belong in the waste bin - travel across borders without any con-
trol in the EU. And know we know that it is best if the food safety office belongs to the Ministry of Agriculture, where it used to belong
until two years ago, when it was removed from the Ministry as a result of the paprika scandal. According to official spokespersons, the
number of  cases has been fairly constant for years. Official vets will target a new field after finishing with investigating the import
scandals: restaurants and commercially operated kitchens. They will check how food is stored, prepared and where the ingredients
come from. Waste disposal will also be a priority - more precisely – checking that waste is disposed of, instead of being served. A new
data bank is to be set up for all the data connected to food trade and processing. Co-operation with the police will continue to be inten-
sive, since official vets are not welcome in many warehouses. Changes in legislation are needed to prosecute sellers of  expired or faked
foods more efficiently, since these intermediaries – unlike producers - are usually hard to find, or even identify.  Though we do not have
the precise figures yet, probably only a tenth of one percent of the total volume of  food trade is involved in some way in these scan-
dals. The vast majority of food in stores is safe and legal. It is up to market researchers to assess what effects the scandals had on
consumer confidence. ■

Élel mi szer-reality
Az in for má ci ós hír csa tor nák nak kö szön he tő en már meg szok -
hat tuk, hogy fel sem kell kel ni a té vé fo tel ből, és együtt me ne -
tel he tünk a dik tá to ro kat dön tő tün te tők kel, vagy a si va ta gi
har co sok kal vir tu á li san tü zel het jük a go noszt. A „reality” most
új mű fajt te rem tett Ma gyar or szá gon. 
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Piaci szemlélet a Postánál is
Húsz év ér té ke sí té si és leg alább ugyan en  nyi ve ze tői ta pasz ta lat tal a há ta mö gött vál lal ta el a Ma gyar Pos -
ta évi 82 mil li ár dos ár be vé telt ter me lő Le vél üz let ágá nak ve ze té sét Justin Ist ván. Elő ző leg a Stollwerck
Ma gyar or szág el ső szá mú ve ze tő je volt, de előt te dol go zott a SPAR Ma gyar or szág Kft.-nél és a HungAlu
alu mí ni umipa ri cég nél is.
– Va la men  nyi cé gem nél el töl tött idő re büsz ke va gyok – nyi lat koz ta la punk nak Justin Ist ván. – Si ke re im
tit ka meg győ ző dé ses hi tem a ter mék ben, és a ve vő ori en tált gon dol ko dás, a stra té gi ai szem lé let. A vál -
tás nál fon tos volt szá mom ra, hogy nem kel lett a múl ta mat, kap cso lat rend sze re met fel szá mol ni.
Justin Ist ván je len tős ki hí vá so kat lát új po zí ci ó já ban – mint mond ja, egyéb ként nem is vál lal ta vol na el. A
Ma gyar Pos ta leg na gyobb és kulcs fon tos sá gú üz let ágá nak ve ze té se nem csak óri á si üz le ti, ha nem tár sa dal mi fe le lős ség is, mond -
ja. Egy részt a Pos ta üz le ti jö vő je nagy ban függ et től az üz let ág tól. Más részt azok nak a szol gál ta tá sok nak a je len tős ré szét ez a te -
rü let ke ze li, ame lyek az ügy fe lek szá má ra a min den nap ok ban a „pos tát” je len tik. 
– Mi u tán a le vél ter mé kek pi a cá nak jog sza bály ok ál tal nyúj tott vé del mét a li be ra li zá ció so rán fo lya ma to san ve szít jük el, az ed di gi ek től
el té rő en tő lem el ső sor ban pi ac vé dő ma ga tar tást vár nak el. Szá mos szeg mens van azon ban, így a ke res ke del mi szek tor is, amely -
ben nö ve ke dé si po ten ci ál van. Itt kell iga zán „be vet nem” azok nak az ér té ke sí té si tech ni kák nak a szé les tár há zát, ame lyek ed di gi cé -
ge i met is si ker re vit ték. Az ár be vé tel nö ve lé se mel lett fon tos fel ada tom, hogy moz ga tó ru gó ja le gyek a már em lí tett pi a ci li be ra li zá ci -
ó ra va ló fel ké szü lés nek – be szél az el vá rá sok ról az új üz let ágve ze tő. – Ezen a pi a con azon ban nem úgy mű kö dik min den, ahogy az
a tan köny vek ben le van ír va. Szá mos olyan kor lá to zó kö rül mény van, amely a klas  szi kus mar ke tingesz kö zök mó do sí tá sát igény lik.
A Ma gyar Pos ta át ala kí tá sa egy új, ha té kony szer ve zet fel épí té sé vel, már el kez dő dött. A leg je len tő sebb, hos  szú tá vú si ke res sé get
biz to sí tó elő re lé pést, a min dent át ha tó üz le ti gon dol ko dás mel lett, a stan dard igé nyek eu ró pai szin tű ki elé gí té se, ru gal mas re a gá -
lás a ki emelt ár be vé telt adó cé gek spe ci á lis igé nye i re és leg in kább a tel je sen új szem lé le tű, 2007. ja nu ár 1-jé től ér vé nyes új ta ri fa -
rend szer je len ti. En nek lé nye ge, hogy amen  nyi ben az ügy fe lek bi zo nyos tech no ló gi ai fel té te lek nek meg fe le lő en ala kít ják fel adá sa -
i kat, ha té kony ság nö ve ke dés ér he tő el. Az eb ből szár ma zó költ ség meg ta ka rí tá so kat a Pos ta ked ve zőbb ta ri fák ban ér vé nye sí ti.
– Egy vál toz ni aka ró és vál toz ni ké pes cég hez jöt tem el dol goz ni, ahol egy di na mi kus, fel ké szült csa pa tot kell irá nyí tom – be szél el -
ső be nyo má sa i ról Justin Ist ván. – Itt a si ker mo ti vál min den kit! ■

El vá rá sok: kre a ti vi tás és mo der ni zá lás
Kö zel 15 év mul ti na ci o ná lis cég nél szer zett ér té ke sí té si ta pasz ta lat után lett a Sole-MiZo Zrt. ke res ke del mi
igaz ga tó ja Földesi György. A 45 mil li árd fo rin tot meg ha la dó bel föl di for gal mú tej ipa ri cég nem csak óri á si
mé re te mi att ki hí vás, mond ja Földesi György:
– Sok te kin tet ben át ala kí tást igény lő szer ve zet, amely hez nem elég csu pán „arc ta lan” vég re haj tó ként mű -
köd ni, ha nem va ló di kre a ti vi tást igé nyel. Szá mom ra
kü lön ki hí vást je lent a friss áru-pi ac meg is me ré se,
egy nagy ma gyar cég cso port ré sze ként.
A ke res ke del mi igaz ga tó konk rét fel ada tai a pi ac és a
cég fel tér ké pe zé se után az ér té ke sí té si szer ve zet át -

vi lá gí tá sa és szük sé ges ala kí tá sa, in teg rá lá sa a cég mo der ni zá ló dó struk tú rá já ba. 
– Tud tam, ho vá, mi lyen hely zet be ér ke zem, így nem ér tek nagy meg le pe té sek.
Bár ta lán egy te kin tet ben még is. Üzem lá to ga tá sa im so rán ma gam is meg le pőd -
tem: még cé günk sok mun ka tár sá ban sem tu da to sult ed dig, mi lyen ma gas mi -
nő sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel ve ál lí tunk elő tej ter mé ke ket. ■

Hardy Mi hály vi szi 
a szót a Tescónál

– Úgy gon do lom, hogy
a te le ví zi ók ban és a
nyom ta tott saj tó ban
el töl tött 26 év elég ta -
pasz ta la tot ad ah hoz,
hogy tud jam, mi re van
szük sé ge egy új ság író -
nak a mik ro fon vagy a
ka me ra „in nen ső” vé -
gén – nyi lat koz ta Har -
dy Mi hály ab ból az al -

ka lom ból, hogy ok tó ber től ő lát ja el a Tesco kom -
mu ni ká ci ós osz tá lyá nak igaz ga tói és egy ben szó vi -
vői fel ada ta it.
– Mi köz ben a nem zet kö zi vál la la ti kör nye zet csep -
pet sem új a szá mom ra, re ál szfé rá ban, kü lö nö sen a
ke res ke de lem ben dol goz ni, az egé szen más. A
Tesco Ma gyar or szá gon az egyik leg na gyobb kül föl -
di be fek te tő és az egyik leg na gyobb mun kál ta tó is.
Ezért óri á si fe le lős ség egy ilyen cé get kép vi sel ni,
egy ek ko ra vál la lat ne vé ben el jár ni. Más fe lől még -
sem egé szen új: ed dig mű sor ve ze tő ként a kép er -
nyőn kol lé gá im ri port ja it „ad tam el”, mi pe dig a
Tescóban vagy öt ven ezer fé le áru cik ket for gal ma -
zunk. Ed dig a té vé né ző ket, ezen túl a vá sár ló kat kell
ki szol gál nom in for má ci ó val.
– Az el ső mun ka nap ok ban már is meg győ ződ het tem
ar ról, hogy a Tesco a leg jobb pu ri tán üz le ti ha gyo -
má nyo kat kö ve ti üz le ti stra té gi á já ban – va gyis tör vé -
nyes és be csü le tes mó don jár el a pi a con, fe le lős
ke res ke dő és fe le lős mun kál ta tó ként – is mer tet te
be nyo má sa it az új igaz ga tó. – A leg na gyobb meg le -
pe tést a hi he tet le nül erős szá mí tó gé pes és ter ve zé -
si hát tér je len tet te, no meg a diszt ri bú ció meg szer -
ve zé se. A cég ve ze tői nap ra ké szen tud ják, hogy
me lyik áru ból me lyik na pon men  nyi fo gyott, és
azon nal tud nak re a gál ni a pi a ci vál to zá sok ra. Még is
úgy lá tom, a ke res ke de lem egy szer re tu do mány és
mű vé szet, mert jó ér zék és in tu í ció is kell hoz zá. ■

Hardy Mi hály
kom mu ni ká ci ós 
igaz ga tó, Tesco

Justin Ist ván
üzletágvezető,
Magyar Posta

Földesi György
ke res ke del mi igaz ga tó,
Sole-MiZo Zrt.

Mihály Hardy is the 
opinion leader at Tesco’s
With 26 years of experience as a print and television journalist,
Mihály Hardy has been appointed the new communications
director and spokesman for Tesco’s. Since Tesco’s is one of the
biggest foreign investors and one of the biggest employers in
the country, Hardy considers it a great responsibility to represent
the company. The first impressions of the new director concern-
ing the integrity and fairness of the company’s market strategy
were very positive.  ■

Market-oriented approach at the Post Office
With twenty years of sales and management experience behind him, István Justin has assumed responsibility for leading the Mail division of the Hungarian Post Office, which
generates annual revenues of HUF 82 billion. Prior to his appointment, he had worked as the CEO of  Stollwerck Magyarország, and for SPAR Magyarország Kft., as well as
HungAlu, before that. He sees major challenges in his new position as this involves not merely business responsibility, but also social responsibility. His division is the one
which represents the “Post Office” for most people in their everyday lives. Though he is primarily expected to protect markets which are opening to competition as a result of
liberalisation, he also sees potential for growth in certain areas, where his experience with a wide range of sales techniques can be utilised.  Re-organisation of the Post Office
has already begun and a new system of rates reflecting a completely new approach was introduced on January 1. 2007. ■

Expectations: creativity
and modernisation
György Földesi has become sales manager of Sole-MiZo Zrt. with
15 years of experience in the business behind him. The position in
the dairy products company with domestic revenues over HUF 45
billion is a big challenge for him. “It is an organisation in need of
changes, which require somebody with true creativity” ha says.
His tasks will include revision and restructuring of the sales organ-
isation, and its integration into the modernised structure of the
company. ■
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Az idei év től a dm dro gé ria lánc meg je le nik a vény nél kül for gal -
maz ha tó gyógy sze rek pi a cán.
A ter mé ke ket köz vet le nül gyógy szer-nagy ke res ke dő cég től ren -
de li majd a dro gé ria lánc – er ről je len leg is foly nak a tár gya lá sok.
Fe le lős cég ként a dm már most egyez tet be szál lí tó i val a gyógy -
szer hul la dék meg fe le lő ke ze lé sé ről is.
A vá sár lók nak ez a le he tő ség nagy kön  nyebb ség lesz, hi szen
egy sze rű en és hét vé gi ügye le ti dí jak fi ze té se nél kül jut hat nak
hoz zá gyors se gít sé get je len tő, vény nél kü li gyógy sze rek hez. A
meg fe le lő ter mék ki vá lasz tá sát tá jé koz ta tó bro sú rák is se gí tik
majd. ■

Bu da pes ten is ter jesz ke dik 
az Euronics
No vem ber 9-én már a ne gye dik fő vá ro si
egy sé gét nyi tot ta meg az Euronics mű -
sza ki áru ház lánc. Az 550 négy zet mé te -
res el adó tér a lánc új kon cep ci ó ját tük -
rö zi: az in no va tív ter mé kek be mu ta tá sá -
nak ki emelt fi gyel met szen tel nek.
Az Euronics eu ró pai szin ten a leg na -
gyob bak kö zé tar to zik, kö zel 9000 szak -
üz let tel és 10 mil li árd euró fe let ti for ga -
lom mal. ■

Be köl tö zött a Lekkerland Ma gyar or szág a bu da pes ti Harbor
park ban fel épült új, 7700 négy zet mé te res, mo dern rak tár ba. Az
OMV-vel, a Lukoillal és a Jet Conocóval kö tött új be szál lí tói meg -
ál la po dá sok szük sé ges sé tet ték a vál la lat szá má ra az át köl tö -
zést. A ma gyar convenience nagy ke res ke dő or szág szer te 3500-
faj ta ter mék kel lát ja el több mint 1600 ve vő jét, köz tük a 200 új
töl tő ál lo más shopjait is sa ját gép jár mű park já val. Az áru kész let
ki bő vült a tel jes Pepsi szor ti ment tel, to váb bá ha zai mi nő sé gi bo -
rok szé les vá lasz té ká val.

– Az új rak tár -
ban op ti ma li zál -
juk a mun ka fo -
lya ma to kat, és be ve zet jük a Lekker land Eu ró pa-szer te be vált
mi nő sé gi és lo gisz ti kai szab vá nya it – hang sú lyoz za Haiman Fe -
renc, a ma gyar le ány vál la lat ügy ve ze tő igaz ga tó ja. – Az új te lep -
he lyünk majd nem dup lá ja az elő ző nek, és ked ve zőbb föld raj zi el -
he lyez ke dé sé nek kö szön he tő en kön  nyen el ér he tő az ös  szes au -
tó pá lya és fon to sabb fő út vo nal. ■

Vény nél kü li gyógy sze rek a dm-ben

DM to sell medicine
Dm will enter the market of pharmaceutical products which require no prescription this year.
The retail chain will purchase its products directly from a pharmaceutical wholesaler. ■

A Kométa az iparágban egyedüliként őrizte meg húsexport-
jogát Dél-Koreába. A szakminisztérium tájékoztatása alapján a
Kométa 99 Zrt a 2006 második félévében megtörtént dél-koreai
szemlén sikeresen szerepelt, és ez alapján folytathatja oda
irányuló exporttevékenységét.
Az olasz Pedranzini és Ruffini családok tulajdonában lévő
Kométa a BRC, az ISO 9001 és a HACCP rendszereket használ
a leg magasabb fokú élelmiszer-biztonság garantálására. Múlt

év őszén átalakult rés -
vény  társasággá, az új
cég saját tőkéje meg -
ha  la d ja az 5 milliárd fo -
rin tot. Az évente több
mint 400 ezer sertést
fel dol go zó cég, amely -
nek ár be vétele 2005-
ben mint egy 20 milliárd
fo  rint volt, a kiegyen sú -
lyo zott termékfejlesz -
tésnek köszönheti fej -
lő dé sét. Az erős belföl-
di po zí ciók mellett a
világ mint egy 20 orszá -
gába ex portál. ■

A Kométa szállíthat Dél-Koreába

Kométa to export to South
Korea
Kométa is the only company in the industry to have
retained its license to export meat products to
South Korea. az iparágban egyedüliként őrizte
meg húsexport-jogát Dél-Koreába. According to
the competent ministry, Kométa 99 Zrtr. has met
requirements at the revision held in the second
half of 2006 and can continue to export to Korea.
Kométa owned by the Italian Pedranzini and Ruffini
families uses BRC,  ISO 9001 and HACCP systems
to guarantee the highest level of food safety. The
enterprise was transformed into a company limit-
ed by shares with assests over HUF 5 billion last
year. Growth of the company with annual revenues
of over HUF 20 billion is the result of  balanced
product development. In addition to a strong
domesticmarket presence, they export their prod-
ucts to 20 countries world-wide. ■

New warehouse for Lekkerland
Lekkerland Hungary has moved into its new, 7700 sqm, modern warehouse built in
Harbourpark Budapest. New contracts signed with OMV, Lukoil and Jet Conoco made this
relocation necessary. The Hungarian convenience wholesaler is nation-wide supplier of more
than 3500 products for 1600 clients.  ■

Euronics expand-
ing in Budapest
Euronics opened its fourth store in

Budapest on 9. November. The

new concept of the chain is

reflected in the 550 sqm store

space, innovative products are

given special attention. In Europe,

Euronics is one of the largest

chains with 9000 stores and rev-

enues of over EUR 10 billion. ■

Rak tár ava tó a Lekkerlandnál

A szor ti ment to váb bi bő ví té sét és két szám je gyű
for ga lom nö ve ke dést vár 2007-ben a Lekkerland

4 in 1 utal vány a Sodexho Passtól
Uni ver zá lis aján dék utal ván  nyal je lent meg a pi a con a Sodexho Pass
Hun gá ria Kft. A cég ed dig for ga lom ban lé vő aján dék utal vá nya it
négy ter mék- és szol gál ta tás kör igény be vé te lé re le he tett fel hasz -
nál ni (mű sza ki cikk és lak be ren de zés; könyv és sza bad idő; ru há zat;
va la mint koz me ti ka, ve gyi áru és egész ség). Az új, ext ra aján dék -
utal vány vi szont mind egyik ka te gó ri á ban be vált ha tó.
A utal vány éven te há rom al ka -
lom mal jog vi szony tól füg get le nül
bár mely ma gán sze mély nek adó-
és já ru lék men te sen ad ha tó – a
mi ni mál bér 10 szá za lé ká ig. Ke ze -
lé se mi ni má lis ad mi niszt rá ci ót
igé nyel, és kön  nye dén be il leszt -
he tő a vál la lat cafeteria rend sze -
ré be. ■

4 in1 voucher from
Sodexho Pass
Sodexho Pass Hungária Kft. has appeared

with a universal gift voucher in the market.
Vouchers issued up till now could be used in
four areas: electronics and home equipment,
books and leisure, clothing, and cosmetics,
healthcare, chemical products. The new uni-
versal voucher can be used for all areas. ■
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Meg ma radt a Tesco Plc nö ve ke dé sé nek di na mi ká ja vi lág szin ten:
üz le ti évé nek no vem ber 25-ével zá rult har ma dik ne gye dé ben 17,9
szá za lé kos nö ve ke dést je len tett be. For gal ma Nagy-Bri tan ni á ban
5,6 szá za lék kal bő vült a ben zin el adás nél kül. Ben zin nel együtt a
be vé tel az anya or szág ban ös  sze sen 7,4 szá za lék kal volt több az
elő ző ne gyed év hez ké pest. A ma gyar pi ac ról az elő ző üz le ti fél -
évet elem ző be szá mo ló ban azt ír ták, hogy a ne héz kis ke res ke del -
mi kör nye zet to vább ros  szab bo dott, a fo gyasz tói bi za lom és a köl -
tés vis  sza esett. Bár a ter jesz ke dés mi att a for ga lom Ma gyar or szá -
gon is nőtt, de ös  sze ha son lít ha tó ala -
pon csök kent a be vé tel, és a pro fit is el -
ma radt a ter ve zet től. A cseh és szlo vák
pi a cok ról sok kal elé ge det teb ben nyi lat -
koz tak. A be ru há zá sok kész pénz meg -
té rü lé se kül föld ön át la go san 11,4 szá -
za lék kal nőtt azo nos va lu ta ár fo lyam ok -
kal szá mol va, és a négy leg na gyobb
kül föl di pi a con, Thai föld ön, Dél-Ko re á -
ban, Ír or szág ban és Ma gyar or szá gon 16
szá za lék kal emel ke dett. A Tesco nem -
zet kö zi be ru há zá sa i nak több mint 60
szá za lé ka e négy or szág ban van le köt -
ve. A Tesco Ma gyar or szá gon 2006-ot
90 áru ház zal és 47 ben zin kút tal zár ta. ■

Két hó nap alatt 23 mil li ót 
gyűj tött a Re ál
Im már ne gye dik éve, hogy az ősz fo lya mán két hó na pos ka ri ta tív ado -
mány gyűj tő ak ci ót szer vez az or szág egyik leg na gyobb élel mi szer-ke -
res ke del mi lán ca, a Re ál Hun gá ria Élel mi szer Zrt. A ta va lyi 19,5 mil lió
után idén több mint 23 mil lió fo rint tal tá mo gat ja a be teg gyer me kek
gon do zá sá val fog lal ko zó ala pít vá nyo kat. Az ös  sze get or szág szer te ti -

zen egy, be teg gyer me kek gon do zá -
sá ért dol go zó ala pít vány nak aján lot ta
fel. A jó té kony sá gi prog ram ban a Re ál
Élel mi szer és a ReálPONT üz le tek ben
for gal ma zott sa ját már kás ter mé kek
vet tek részt. A tár sa ság az el múlt
évek ben ös  sze sen 65 mil lió fo rin tot
meg ha la dó ös  szeg ben tá mo ga tott
ha zai kór há za kat he lyi szin ten, a vá -
sár lók köz vet len kör nye ze té ben, ami
egye dül ál ló vál lal ko zás a szek tor ban. ■

Az át fo gó in for má ci ók mel lett szá mos va lós eset ta nul mány is
ta lál ha tó a Wincanton új, di na mi kus, ma gyar nyel vű weboldalán.
Ezek a Wincanton szol gál ta tá sa i nak al kal ma zá sát mu tat ják be,
rá vi lá gít va a jól szer ve zett el lá tá si lánc szá mos elő nyé re. 
Az új ol dal az el ső lé pé sét je len ti an nak a fo lya mat nak, amely so -
rán a Wincanton az egy sé ges ar cu la tát ki ter jesz ti egész Eu ró pá -
ra. Ki ala kí tá sa kor az át lát ha tó ság és a kön  nyen ke zel he tő ség
állt a kö zép pont ban, hogy az ol va sók gyor san jut has sa nak hasz -
nos hí rek hez és ada tok hoz a vál la lat tal, il let ve a lo gisz ti ka kü lön -
bö ző te rü le te i vel kap cso la to san. Az át lát ha tó ság ér de ké ben a
hon la pon új már ka szí nek je len tek meg, il let ve meg vál toz tat ták
az ol da lak meg je le né sét. ■

Ma gyar or szá gon le las sult a Tesco

Wincanton web site with case studies
In addition to comprehensive information, a number of case studies are also available at the
new, dynamic, Hungarian web site of Wincanton.  These serve to illustrate the applications
for the services offered by Wincanton, explaining the advantages of a well organised supply
chain. The new web site is the first step in the process of extending the uniform Wincanton
image to the whole of Europe. Transparency and user friendliness were the priorities in
designing the site to  allow visitors to access news and information about the company and
logistics in general quickly.  Transparency of the site is enhanced by the use of new brand
colours and graphics. ■

Mindent 
a pálinkáról
Fél éve nyílt meg a Zwack
Unicum Nyrt. felújított kecs -
ke méti múzeuma és minta -
boltja a nagyközönség előtt. A
múzeum tárlóiban a látogató
áttekintést kaphat a pálin -
kagyártás múltjáról és je le né -
ről, szakavatott idegenvezető
út mutatása mellett pedig
betekintést nyerhet a pálinka

kóstolás fortélyaiba, és megízlelheti a Zwack Nemes és a Zwack
Kosher Pálinkát. A Manufaktúra Mintaboltjában a megismert
pálinkák mellett azokhoz kapcsolódó emléktárgyakat is vásárol -
hatók.
A Zwack család 1994-ben indította el a Kecskeméti Szeszfőzde
beruházását, amelyből másfél éves megfeszített munkával Európa

egyik legkorszerűbb
üzeme lett. ■

Everything
about palinka
The renovated museum
and shop of  Zwack
Unicum Nyrt. in Kecskemét
was opened half a year
ago. Visitors can find out
everything there is to
know about the past and
present of palinka making
and about the peculiarities
of palinka tasting with the
brands Zwack Nemes and
Zwack Kosher. Palinkas
and souvenirs can be
bought in the shop of the
Manufaktúra. ■

23 million collected
by Reál in two months
This is the fourth consecutive year that
Reál Hungária Élelmiszer Zrt. has held a
two-month promotion for collecting
charities. This year, HUF 23 million have
been collected for sick children which is
going to be divided among 11 founda-
tions. Private label products sold in Reál
Élelmiszer and ReálPONT stores were
used for the promotion. Reál has col-
lected a total of HUF 65 million for hos-
pitals near its stores in recent years. ■

Wincanton-honlap eset ta nul má nyok kal

Tesco slowing
down in Hungary
Tesco Plc has continued to
grow dynamically word-wide: an
expansion of 17,9 per cent was
reported for the third quarter.
The Hungarian retail environ-
ment was referred to as
becoming even harsher in an
analysis of the first half of the
year. Though overall sales also
grew in Hungary as a result of
expansion, store specific rev-
enues declined, and profits fell
behind expectations.  Cash
return on investment averaged
16 per cent for the four largest
foreign markets, with Hungary
among them. ■

Ös  sze sen 1,3 mil li árd eurós be ru há zásso ro zat ered mé nye kép pen
öt re gi o ná lis lo gisz ti kai köz pon tot és ös  sze sen 400 üz le tet sze -
ret ne lé te sí te ni az Aldi ha zánk ban – ad ta hí rül a Vi lág gaz da ság. A
né met disz kont lánc el ső ma gyar lo gisz ti kai köz pont ja 2007 nya -
rán ké szül el, Biatorbágy
mel lett. Ma gyar or szág
meg hó dí tá sa után Gö -
rög or szág ra kon cent rál
majd a disz kont lánc. ■

Meg sem áll 400-ig az Aldi

Aldi will not stop before 400
According to Világgazdaság, Aldi is planning to set up
5 regional logistic centres and 400 stores with an
investment of EUR 1,3 billion in Hungary. Their first
discount store will open in Biatorbágy in 2007. ■
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Bul gá ri á ban ter jesz ke dik az Agrana 
Az EU-belépés után ál ló Bul gá ri á ban is meg ve tet te a lá bát a ma -
gyar cu kor ipar ban is je len tős sze re pet ját szó oszt rák Agrana élel mi -
szer-ipa ri cso port. El ső lé pés ként ér té ke sí té si le ány vál la la tot ala pí -
tot tak. Ter ve zik to váb bá, hogy 51
szá za lé kos, több sé gi Agrana-ré -
szesedéssel kö zös vál la la tot ala pí -
ta nak a Zaharni Zavodi AD cu kor ipa -
ri cég gel, amely nek ár be vé te le mint -
egy 35 mil lió euró (8,9 mil li árd fo -
rint). Az Agrana ez zel to vább erő sí -
tet te a kö zép- és dél ke let-eu ró pai
tér ség ben meg lé vő cu kor ipa ri ér de -
kelt sé ge it.  ■

No vem ber 30-ával be ol vadt a Dél hús Zrt. a PICK Sze ged Zrt.-be.
A tár sa ság PICK Sze ged Zrt. né ven mű kö dik to vább. Az egy be ol -
va dás után a PICK Sze ged költ ség ha té ko nyab ban, a pi a ci vál to -
zá sok ra ér zé ke nyeb ben tud mű köd ni. Egy sza ko so dá si fo lya mat
is el in dul a cég négy gyá rán be lül: ter mék ka te gó ri ák te kin te té -
ben a pár hu za mos sá go kat meg szün te tik; min den egy ség nek
meg lesz a pro fil ja, ver seny ké pes gyár tó ka pa ci tás sal.
A PICK Sze ged Zrt. egye sí tett tár sa ság jegy zett tő ké je 4 mil li árd
fo rint. A cég cso port 2006-ot az elő ze tes szá mí tá sok sze rint
mint egy 65 mil li árd fo rint ár be vé tel lel zár ta, amely az elő ze tes
ter vek hez ké pest is 4-5 mil li árd fo rin tos nö ve ke dést je lent.
A tranz ak ci ó val egy idő ben a Délhús-Food Kft., az Inga-Délhús
Kft., a Meat Szol gál ta tó Kft., a Meat-transz Kft. és a Ringa Ke res -
ke del mi Kft. is be ol vad a PICK-be. Lét szám le épí tést nem ter vez -
nek, hi szen a fú zi ó tól a for ga lom, va la mint a ha zai és az ex port -
pi a ci ré sze se dé sük nö ve ke dé sét vár ják. ■

Túl a vizs gá kon a Szent ki rá lyi
Egy éven át tar tó fel ké szü lé si idő szak után 2006 vé gé re ki ma gas ló
ered mén  nyel tet te le a leg ran go sabb, nem zet kö zi leg el is mert mi nő -
ség vé del mi vizs gá kat a Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft. az in teg rált mi nő -
ség irá nyí tá si rend szer (IMIR) auditján.
A Szent ki rá lyi Ás vány víz a mi nő ség irá nyí tá si rend szer épí tés te rü -
le tén pi ac ve ze tő Consact Kft.-vel együtt mű köd ve 2005 de cem -
be ré ben kezd te meg az IMIR ki épí té sét. Az IMIR négy mi nő ség biz -
to sí tá si szab vány nak együt te sen fe lel meg. Az ál ta lá nos el ve ket
az ISO 9001 nem zet kö zi szab vány tar tal maz za. A kör nye zet vé de -
lem min den egyes ele mé re ki ter je dő en az ISO 14001 mi nő sí tés
rész le te zi a kö te le zett sé ge ket, a kom mu ni ká ci ót és a fo gyasz -
tók kal va ló kap cso lat tar tást. Az ISO 22000 a leg újabb élel mi szer-
biz ton sá gi rend szer, amely a HACCP kö ve tel mé nyét is tar tal maz -
za, ve szély elem zé se ket, va la mint (fő ként ké mi ai és mik ro bi o ló gi -
ai) sza bá lyo zó ér té ke ket fog lal ma gá ban. Az IMIR ne gye dik ele me,
a né met és fran cia kis ke res ke del mi szö vet sé gek el vá rá sai alap ján
– el ső sor ban sa ját már kás ter mé kek gyár tó i ra – ki dol go zott vo -

nat ko zó kö ve tel mény -
rend szer, az IFS.
A mi nő sí tés irány el ve i vel
össz hang ban je len leg 1,5
mil li árd fo rin tos be ru há zás
zaj lik a cég nél, amely nek
ré sze egy új rak tár bá zis fel -
épí té se és egy újabb gyár -
tó sor be üze me lé se. Ez zel a
Szent ki rá lyi 2007-re új ra
meg dup láz za tel jes ka pa ci -
tá sát: az új pa lac ko zó val az
üzem ben már éven te 450
mil lió li ter ás vány vízet
állíthat elő.  ■

A Vál lal ko zók Nap ján, 2006. de cem ber 8-án, együtt mű kö dé si
meg ál la po dást írt alá a Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos
Szö vet sé ge, az Or szá gos Ta ka rék szö vet ke ze ti Szö vet ség és a
Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank Zrt.

A meg ál la po dás se gít -
sé gé vel a VOSZ a ta ka -
rék szö vet ke ze tek jó -
vol tá ból a kis- és kö ze -
pes mé re tű vál lal ko zá -
sok tény le ges mű kö dé si te rü le té re vi szi a Szé che nyi -kár tyá val
kap cso la tos ügy in té zést, va la mint a pénz ügyi, jo gi, pá lyá za ti ta -
nács adást, ame lyek idá ig a VOSZ 23 iro dá já ban vol tak el ér he tők. 
A szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek nek – több mint 100 egy sé gük ben –
2007 ta va szá ra kell ki ala kí ta ni uk egy ügy in té zői he lyet, amely
on nan tól VOSZ-pont ként üze mel, il let ve biz to sí ta ni uk kell a fel -
adat hoz egy mun ka tár sat is. Az ott dol go zók to vább kép zé se,
mi nő sí té se szö vet sé gi fel adat lesz. A ta ka rék szö vet ke ze tek –
autonomitásuk és OTSZ-tagságuk meg őr zé se mel lett – a VOSZ
tel jes jo gú tag jai lesz nek, így be lé pé sü ket kö ve tő en a leg na -
gyobb ma gyar mun ka adói szö vet ség el lát ja mak ro szin tű, ál ta lá -
nos vál lal ko zói és mun ka adói kép vi se le tü ket. ■

Be ol vadt a PICK-be a Dél hús

Délhús in merger with PICK
Délhús Zrt. merged with PICK Szeged Zrt. On 30. November. The company will continue to
operate under the name PICK Szeged Zrt.  The company is expected to operate more cost
efficiently and effectively after the merger. Parallel capacities will no longer be maintained,
each unit will specialise in fields where they are expected to be competitive. Total registered
capital of  PICK Szeged Zrt. Is HUF 4 billion. Total revenues amounted to HUF 65 billion in 2006,
which is 4-5 billion more than planned. No lay-offs are expected. ■

VOSZ muscling up with savings banks
The National Association of Entrepreneurs and Employers have signed an agreement
about collaboration with the National Association of Savings Banks and with Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. According to the agreement, VOSZ will direct Széchenyi-
card related financing to the fields where small and medium enterprises actually operate,
and the financial and legal consulting services which have so far been offered in its office
no. 23. Savings banks will accommodate VOSZ points, with an employee assigned to these
tasks. ■

Agrana expanding
in Bulgaria
The Austrian group Agrana, which
plays a major role in the Hungarian
sugar industry, has entered the
Bulgarian market. They have estab-
lished a subsidiary and are planning to
set up a joint venture with the sugar
company, Zaharni Zavodi AD, which
has annual revenues of EUR 35 mil-
lion. ■

Szentkirályi past the exams
Szentkirályi Ásványvíz Kft. has passed the most
prestigeous, internationally accepted quality assur-
ance exams by the end of 2006.  Szentkirályi
Ásványvíz begun setting up its quality assurance
project in collaboration with Consact Kft.- in
December 2005. Its integrated quality assurance
system meets the provisions of four international
quality assurance standards at the same time.
General principles are defined in ISO 9001, obliga-
tions regarding the protection of the environment
are detailed in ISO 14001, the latest food safety
system with HACCP requirements is ISO 22000,
while the fourth element of the system is IFS, a set
of regulations for the production of private label
products. With a new HUF 1.5 billion investment, the
company is going to double its capacity in 2007 and
will be able to produce 450 million litres of mineral
water. ■

Ta ka rék szö vet ke ze tek kel 
erő sít a VOSZ

A meg ál la po dás alá írói (bal ról jobb ra):
Csicsáky Pé ter, a Ma gyar Ta ka rék szö vet ke ze ti
Bank Zrt. ve zér igaz ga tó ja, Demján Sán dor, 
a VOSZ ügy ve ze tő el nö ke és Kiss End re, az
Or szá gos Ta ka rék szö vet ke ze ti Szö vet ség 
el nö ke
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Kis tig ri sek
100 Kis tig ris cím mel egy ér de kes, te ma ti ká já ban egye di ki ad vány je -
lent meg ka rá csony előtt a Coface Hun ga ry és az Üz let társ ma ga -
zin ös  sze fo gá sá nak ered mé nye kép pen. 
A Coface és a Corvinus Egyetem szakértőinek át fo gó kri té ri um rend -
szer re épí tett ku ta tó mun kája ré vén si ke rült fel ál lí ta ni egy rang sort
a 100 leg di na mi ku sab ban fej lő dő ha zai kis- és kö zép vál lal ko zás ról
(kkv.). Ezek be mu ta tá sán túl a cég ve ze tők ál tal fel ve tett prob lé -
mák ról (mint pél dá ul a kör be tar to zá sok, és fej lesz tés sel kap cso la -
tos fé lel mek), le he tő sé gek ről és stra té gi ák ról is ol vas ha tunk.  ■

Small tigers
“100 small tigers” is the title of a fascinating publication by Coface Hungary and Üzlettárs magazine.
The research data from independent researchers of Coface and Corvinus University is interesting
reading because it contains interviews with managers of the 100 most dynamically developing
small and medium businesses in Hungary. ■

A Tör ley Pezs gő pin cé szet, azon túl, hogy meg ha tá ro zó sze rep lő -
je a ha zai pezs gő pi ac nak, fo lya ma to san erő sí ti ex port pi a ca it is.
Az idén 125. szü le tés nap ját ün nep lő pezs gő pin cé szet a vi lág
szá mos or szá gá ba, köz tük a rend szer vál tás óta gaz da sá gi lag fo -
lya ma to san fej lő dő Észt or szág ba is el jut tat ja ter mé ke it. Észt or -
szág ban meg kö ze lí tő leg ti zen öt éve fo lya ma to san kap ha tók és
él vez he tők a Tör ley pezs gő csa lád ter mé kei. Az ér té ke sí tés fo lya -
ma to san nő, ta valy hat van szá za lé kos volt bő vü lés, így nem cso -
da, ha a Tör ley a bal ti or szág ban, akár csak ha zánk ban, ve ze tő
sze re pet tölt be a pezs gő pi a con. A ve ze tő po zí ci ót és a fo lya ma -
tos fej lő dést iga zi ün nep ko ro náz ta meg ta valy év vé gén, ami kor
a Tör ley Pezs gő pin cé szet ki szál lí tot ta Észt or szág ba az egymil-
liomodik Tör ley pezs gőt.
A Tör ley ezt a ki emel ke dő si kert egy át adá si ce re mó ni á val ün ne -
pel te meg de cem ber 28-án a tal lin ni ma gyar nagy kö vet sé gen. Az
észt fő vá ros ban a Tör ley észt or szá gi im por tő ré nek igaz ga tó ja,
Cson ka Já nos ad ta át jel ké pe sen – a he lyi saj tó és a nagy kö vet ség
meg hí vot ta i nak je len lét ében – a tal lin ni ma gyar nagy kö vet ség ide -
ig le nes ügy vi vő jé nek, Nagy Esz ter nek az egymilliomodik üveg Tör -
ley pezs gőt. ■

Ki hí vá sok, meg ol dá sok a tej pi a con
Ki hí vá sok és meg ol dá sok cím mel ren de zett kon fe ren ci át a Tej Ter -
mék ta nács de cem ber 7-én. A ren dez vény a ha zai te jek és tej ter mé -
kek pi a ci le he tő sé ge it és kö zös sé gi mar ke ting fel ada ta it jár ta kö rül.
Sirman Fe renc, az FVM szak ál lam tit ká ra meg nyi tó já ban ar ról be -
szélt, hogy ez az el ső kor mány, amely nek van ag rár stra té gi á ja, ame -
lyet szak em be rek, szak mai szer ve ze tek se gít sé gé vel ké szí tett el.
Dr. Nábrádi And rás, a Deb re ce ni Egye tem dé kán ja elő adá sá ban ki -
emel te: egy elő re a ter me lő ré sze sül leg ke vés bé a tej ter mé kek
hasz ná ból, ezért a mi ni má lis mi nő sé gi szab vány el éré sé re tö rek szik.
Ezen vál toz tat ni kell. Prof. dr. Szakály Sán dor, a Ma gyar Tej gaz da sá -
gi Kí sér le ti In té zet igaz ga tó he lyet te se a tej ter mé kek, el ső sor ban a
saj tok pi a ci le he tő sé ge it te kin tet te át. Sze rin te a ma gyar gyár tók a
ki vá ló ha zai alap anyag ra tá masz kod va, bát rabb in no vá ci ók kal és el -
len áll va az ár ver seny nek, sok kal na gyobb si ke re ket ér het né nek el a
bel- és kül pi ac okon egy aránt. Dr. Szakály Zol tán, a Ka pos vá ri Egye -
tem do cen se a mar ke ting -
fel ada tok ról szól va alá húz -
ta: dif fe ren ci ál tabb stra té -
gia kell a fi a ta lok tej fo -
gyasz tá sá nak nö ve lé sé re.
Nem an  nyi ra az egész ség,
in kább az él ve zet ol da lá ról
kell kö ze led ni hoz zá juk. A
fo gyasz tó kat in for mál ni
kell a tej ter mé kek ér té ke i -
ről, és a ma gyar már kák fe -
lé ori en tál ni. ■

Há rom bank ját -
szot ta a fő sze -
re pet a „Mas -
terCard – Az év bank ja” vá lasz tás díj áta dó gá lá ján, no vem ber 29-
én. Az OTP Bank lett Az év fo lyó szám la-ve ze tő bank ja, Az év leg -
szim pa ti ku sabb bank ja, va la mint el vi het te az ál ta lá nos te rü le -
ten el ért ered mé nye kért já ró MasterCard – Az év bank ja dí jat is.
A CIB Kö zép-Eu ró pai Nem zet kö zi Bank bi zo nyult a leg jobb nak Az
év di rekt ban ki szol gál ta tá sa és Az év meg ta ka rí tá si ter mé ke ka -
te gó ri ák ban, míg az Inter-Európa Bank lett Az év leg in no va tí -
vabb bank ja, és ha za vi het te Az év la kos sá gi hi tel ter mé ke dí jat is.
Az el ső al ka lom mal tar tott ver se nyen, amely nek fő véd nö ke

Kóka Já nos gaz da sá gi mi nisz ter
volt, a Concorde bi zo nyult a leg -
jobb alap ke ze lő nek, az év ban ká -
ra pe dig dr. Csányi Sán dor, az
OTP Bank el nö ke lett.
Ugyan csak a MasterCard köz re -
mű kö dött a Shell és a Ci ti bank új
co-brand prog ram já ban. Az új
Shell MasterCard a Ci ti bank tól hi -
tel kár tyá val min den MasterCard-
elfogadó he lyen jó vá írás ok gyűjt -
he tők, ame lyek a Shell üzem -
anyag töl tő ál lo má so kon forin-
tosíthatók. ■

Az észt mil li omo sok klub já ban 
a Tör ley

Creating a tradition
and a co-brand card
Three banks stole the show at the night
of the ”MasterCard – Bank of the year”
awards. The most important categories
were: current account keeping bank of
the year, most likeable bank of the year
and bank of the year. OTB Bank took all
three awards, while CIB Bank received
an award for its direct banking service
and also one in the “savings product of
the year” category. Inter-Európa Bank
became the “most innovative bank of
the year”. Sándor Csányi, president of
OTP became the “banker of the year”.
Master Card also participated in the co-
brand program of  Shell and Citibank. ■

Challenges and answers in
the dairy market
A congress was held by the Dairy Products Association
under this title on the 7th December. The main topic
was market prospects for domestic dairy products and
the related marketing tasks. It was pointed out that
agricultural producers receive the smallest part of the
revenues from these products. The market prospects
of dairy products, especially those of cheese were also
reviewed. It was argued that Hungarian producers
could become far more successful than they are at the
moment. The need for a more diversified marketing
strategy in order to boost the milk consumption of
younger age groups was emphasised.  ■

Törley a millionaire in Estonia
Törley Pezsgőpincészet is constantly expanding its exports. Estonia is one of the export mar-
kets, where Törley champagne has been available for 15 years. Sales are continuously grow-
ing, with a 60 per cent increase last year, with the one millionth bottle of  Törley champagne
being sold there. A special handing over ceremony was held at the Hungarian Embassy in
Tallin to commemorate the occasion, where János Csonka director of the Estonian importer
handed over a bottle to Eszter Nagy, chargé d’affair  in Tallin.  ■

Csányi Sán dor ban kár (bal ról), és Zdenek Houser, 
a MasterCard Europe Ma gyar or szág ért, 
Hor vát or szág ért és Szlo vé ni á ért fe le lős igaz ga tó ja
a díj áta dón

Ha gyo mány te rem tés és 
co-brand kár tya
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A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szá mít a Ma gyar
Már ka szö vet ség ja vas la ta i ra a gaz da ság fej lesz tés ér de ké -
ben – mond ta Egyed Gé za, a tár ca szak ál lam tit ká ra a szö -
vet ség 2006. no vem ber 21-i rend kí vü li köz gyű lé sén.
A szö vet ség a köz gyű lé sen el fo gad ta a kö vet ke ző négy év -
re szó ló stra té gia ter vét. Az ezt meg ala po zó bel ső fel mé -
rés sze rint a tag sá got leg in kább fog lal koz ta tó öt té ma:
egyes ke res ke dők erő fö lé nyes ma ga tar tá sa, a nö vek vő ke -
res ke del mi kon cent rá ció, a las su ló gaz da sá gi nö ve ke dés, a
ke res ke del mi már kák pi a ci tér hó dí tá sa, va la mint az ál la mi
sza bá lyo zá sok nak va ló meg fe le lés.
A köz gyű lés új el nök sé gi ta go kat is vá lasz tott: Aldo Siegrist
(Nest lé), Ács Ta más (Masterfoods), Hossam Ashour

(Procter & Gamble). A
köz gyű lés to váb bá
meg sza vaz ta a Komé -
ta és a Findus tag fel -
vé tel ét, így a szer ve -
zet je len leg már 60
tag vál la la tot kép vi sel,
ame lyek ös  sze sí tett
for gal ma mint egy
1000 mil li árd fo rint. ■

GKM counting on the
Brand Association 
The Ministry of  Economy and Transport  is
counting on suggestions from the Hungarian
Brand Association to help in the development of
the economy. According to an internal survey,
the five most important issues for members are:
abuse of  power by certain companies, growing
concentration in retail trade, decelerating
growth, expansion of private labels, adherence
to government regulations. ■

Közösen a márkahamisítás ellen
Hivatalos együttműködési megállapodást kötött a Magyar Már ka szö vet -
ség és a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága január 18-án. A
meg állapodás célja, hogy a két partner ha -
té konyabban tudjon együttműködni a fe ke -
te gazdaság elleni harcban, kü lö nö sen a
már kahamisítás, utánzás, csempé szés te -
rén. A Magyar Márkaszövetség elnöke,
Deák Fe renc kijelentette, hogy a hami sí -
tás sal szem beni fellépés nemcsak az ipar -
ág ér de ke. Legalább ilyen fontos szem-
pont az ál la mi bevételek biztosítása, va la -
mint a ha zai fogyasztók védelme is.
– A globális kalózipar már rég túllépett azon
a mér téken, hogy bocsánatos bűnről le gyen
szó: az illegális, gyakran rossz minőségű ter -
mékek nem csak a fogyasztók egészségét is
ká ro sít hat ják, de végső soron a nemzetgaz da -
ság ver seny képességét, az egyes ágazatok produkti vi tását is – hangsúly-
ozta. – Éppen ezért az iparágnak és a hatóságnak közös kom munikációval
is szükséges a fogyasztók meggyőzésére törekedni: vá lasszák a
minőséget, ne engedjenek a hamisítók csábításának. ■

Joint action against counterfeit of branded products
The Hungarian Brands Association and the National HQ of the Customs Office have signed an agreement
about co-operation in the fight against illegal business activities, such as counterfeit of branded products
and smuggling on 18. January. The international counterfeit business is by no means harmless, as inferi-
or quality products often pose a health hazard for consumers. Authorities and legal business enterpris-
es need to take joint action against such ventures. ■

A Magyar Márkaszövet ség
részéről Deák Ferenc
elnök (jobbról), a VPOP
felől pedig dr. Nagy János,
országos parancs nok
látta el kéz jegyével a
megállapodást

A minden kategóriában egyre élesedő verseny, a növekedési
le hetőségek szűkülése, az egyre erőteljesebb vállalati költ -
ség csökkentések szükségessé teszik, hogy nap mint nap
olyan, újabb és újabb ötleteket találjunk ki, amelyek a lehető
leg kevés bé terhelik cégünk költségvetését, ugyanakkor
kéz zelfogható, számszerűsíthető, gyors eredményeket hoz-
nak.
A Trade Marketing Klub konferenciájára neves vállalati szak -
em bereket hívott segítségül, hogy beszámoljanak cégüknél
trade marketing projektjeiről, azok hogyan járulnak hozzá a
nö ve kedéshez. Képet kapunk a kereskedelem aktuális
helyzetéről és annak trade marketing vonatkozásairól.

Természetesen lehe tő ség
nyílik kötetlen szakmai be  -
szélgetésekre is.
Tervezett témák: fo gyasz tói
és vásárlási szokások, már -
kaépítés, termékbe ve ze tés,
a trade marketing fon tos -
sága, újdonságok a trade
marketing eszközök te rü le -
tén, a tervezés szerepe a ha -
té kony megvalósításban...

További információ a 39. ol -
da lon ■

Conference about
ideas and experience
Competition getting ever tougher in all
categories, growth opportunities
becoming more scarce and radical cost
reductions call for new ideas every day
to bring tangible results at minimal
costs.  
Trade Marketing Club has invited well-
known experts to its conference to talk
about their projects and answer ques-
tions. The topics we plan to discuss:
consumer and customer habits, brand
building, product introduction, the
importance of trade marketing, innova-
tions in trade marketing, the role of
planning in effective execution. ■

Ötletek és tapasztalatok 
konferenciája

A GKM számít 
a Márkaszövetségre

„A Trade Marketing Klubot elsősorban trade marketinges és mar ke -
tinges kollégáknak ajánljuk. Értékesítési vezetőknek, ke res kedelmi
láncok beszerzőinek és mindenkinek, aki érdeklődik a trade market-
ing kérdései iránt, és szeretne szakmai barátokat találni.
Negyedévente klubülést tartunk, ahol neves vállalati szakem -
berek, kereskedő és gyártó cégek vezetői és piackutatók előadá-
sait követően megvitatjuk tapasztalatainkat, hogy utána minden-
ki hasznosíthassa a hallottakat a maga területén.
Bárki számára elérhető a www.trademarketingcentrum.hu vagy a
www.trade-marketing.hu honlapunk, amelyről letölthető a Trade
Marketing Tudásbázis, a trade marketing területeit és kérdéseit
részletesen bemutató, több száz oldalas anyag.
Ezen kívül az ingyenes állást keres/kínál rovatunkban „összehoz-
zuk” az érdeklődő vállalatokat és személyeket, a trade mar ke ting
szótár pedig segít el iga zodni a trade marke ting ben gyakran hasz -
ná la tos idegen kifejezé sek kö -
zött.
Az Irodalomajánlóban hazai és
külföldi szakkönyvek, cikkek
gyűjteménye szerepel.
A Trade Marketing Klub ak tu á -
lis és jövőbeli ese mé nye it, ren-
dezvényeit ugyanezen a két
weboldalon találhatják meg.”

A klub szervezői

További információ a 39. ol da -
lon. ■

Ajánljuk magunkat!

We recommend our self
We recommend the Trade Marketing Club for
trade marketing, marketing and sales profes-
sionals primarily. We hold a club meeting each
quarter of the year, where lectures are held and
experiences can be shared and discussed. Our
web sites  www.trademarketingcentrum.hu or
www.trade-marketing.hu are accessible for
everybody and a several hundred page docu-
ment about the subject can be downloaded.
Our job site helps employers and employees to
find one another free of charge, while our trade
marketing dictionary helps to interpret foreign
expressions used in the field. Current and future
events organised by the Club can also be found
on the above web sites. ■

TM-01_v1:TMv1  2007.01.25.  6:23  Page 11



híreink

2 0 0 7 .  j a n u á r – f e b r u á r

12

Az egész sé ges ét ke zé si szo ká sok ter je dé sét
tük rö zi a Fruit Logistica irán ti re kord ér dek lő -
dés. A vi lág leg na gyobb zöld ség-gyü mölcs
szak vá sá rát idén feb ru ár 8–10. kö zött tart ják
Ber lin ben. Több mint 60 or szág ból 1800 ki ál lí -
tó mu tat ja be áru kí ná la tát. 
Némethy Már ta, a Mes se Ber lin bu da pes ti
kép vi se lő je ar ról tá jé koz tat ta la pun kat, hogy
a ki ál lí tók szá ma meg ha lad ja az elő re jel zett

nö ve ke dést, és ezért a vá sár te rü let leg na gyobb csar no kát is
ter ven felül a részt ve vők ren del ke zé sé re bo csát ják. 
Az AMC ál tal tá mo ga tott kö zös ma gyar stan don ti zen egy cég ál -
lít ki:
– A ta va lyi nál na gyobb, 180 négy zet mé te res te rü let áll ren del ke -
zé sünk re – fog lal ja ös  sze a szer ve zés hát te rét Ivánfalvi Ró bert,
az AMC té ma ve ze tő je. – A részt ve vő cé gek nek az AMC át vál lal
50 szá za lé kot a te rü let bér le ti dí já ból és a stand épí té sé nek, va -
la mint üze mel te té sé nek költ sé ge i ből. A Mes se Ber lin Ma gyar or -
szág szá má ra két éve part ner or szá gi stá tust adott, ami ki emelt
meg je le né si le he tő sé get biz to sít. 
Ígé re tes pre mi er szín he lye lesz a Fruit Logistica. Ott mu tat ko zik
be a nem zet kö zi nyil vá nos ság előtt a Dalza Hun gá ria, két is mert
szö vet ke zet, a Mórakert és a szen te si Dél ker tész kö zös ke res ke -
del mi vál lal ko zá sa. 
– A Dél-al föl di Zöld ség Alap Ke res ke dő Kft.-t az zal a cél lal hoz -
tuk lét re ta valy szep tem ber -
ben, hogy egye sít sük erő in -
ket. Így éven te 70 ezer ton na
árut kí ná lunk, min de nek előtt
tv-pap ri kát, pa ra di cso mot,
ká posz tát, kí nai kelt és al -
mát. Ez zel ta valy mint egy 45
mil lió euró ár be vé telt le he -
tett el ér ni – vi lá gít ja meg tö -
rek vé se i ket a Dalza társ tu -
laj do no sa, a Mórakert TÉSZ
ügy ve ze tő igaz ga tó ja, Rácz
Jó zsef.  ■

Joint Szentes-Mórakert
debut at Fruit Logistica
The record attendance at Fruit Logistica
reflects the growing popularity of the healthy
diet. The largest fruit and vegetable trade fair
is to be held between 8.-10. February, this
year in Berlin. More than 1,800 exhibitors from
60 countries are expected to attend.  There
will be 11 Hungarian exhibitors at the
Hungarian stand sponsored by AMC. 180
square meters will be available and 50 per
cent of the rent and other costs will be borne
by AMC.   Fruit Logistica will be the scene of  a
promising debut by  Dalza Hungária, the joint
trade venture of two well known co-
opreatives, Mórakert and Délkertész.  ■

Rácz Jó zsef
ügy ve ze tő igaz ga tó,
Mórakert TÉSZ 

Kö zös Szen tes–Mó ra kert 
pre mi er a Fruit Logisticán

■ A harmadik megvette az ötödiket a dohány-világpiacon.
A brit Gallaher dohányipari csoportért a Japan Tobacco 14,7
milliárd dollárt fizetett – ez a legnagyobb összeg, amelyet
japán cég valaha is fizetett külföldi cégért. 

Third biggest buys the fifth biggest. The British tobacco group Gallagher has been bought by by
Japanese Tobacco for USD 14,7 billion. This is the largest amount ever paid by a Japanese enter-
prise for a foreign company.  As a result of this transaction, the partially government-owned
Japanes group is able to retain its third place in the world market after Altira and British American
Tobacco. Their Hungarian subsidiary is Austria Tabak.

■ Orvosi élelmiszerekben erősít a Nestlé. 2,525 milliárd dol-
lárért ugyanis megveszi a legnagyobb svájci gyógyszergyár, a
Novartis orvosi élelmiszer üzletágát. A 2007 második felére
lezáruló ügylettel a svájci konszern meghatározó szereplő lesz
ezen a piacon. 

Nestlé muscling up in pharmaceutical food.  They are going to buy the pharmaceutical food divi-
sion of Novartis. The transaction to be concluded by the second half of 2007 will make the Swiss
company a majopr player in this market. Novartis achieved revenues of USD 950 million and a net
profit of  90 million in this field. 

■ A szlovák versenyhivatal megakadályozta, hogy a Tesco
át vegye az országban működő Carrefour-hipermarketeket.
Az indoklás szerint a Tesco már így is piacvezető, és az ügylettel
szinte monopolhelyzetbe kerülne Szlovákiában. A francia
Carrefour tavaly döntött úgy, hogy kivonul Szlovákiából és
Csehországból, a két országban levő hipermarket-hálózatát
pedig a Tescónak adja el. A Tesco fellebezett.

Slovakian fair trade office prevented Tesco from taking over Carrefour hyper markets. As Tesco is
already the market leader, this move would give them an effective monoply in Slovakia. Tesco has
filed an appeal against the decision.

■ 90 éves korában meghalt Rudolf August Oetker, Német -
ország egyik leggazdagabb embere, a Dr. Oetker cégbiro-
dalom felvirágoztatója. A vállalat alapjait a gyógyszerész
nagyapa vetette meg, aki 1891-ben szabadalmaztatta az általa
feltalált sütőport. Az Oetker-vállalatok forgalma 2006-ban
meghaladta a 7 milliárd eurót (1800 milliárd forintot). A Dr.
Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. 1992-ben alakult meg,
1995-ben Jánossomorján építettek új gyárat.

Rudolf August Oetker, one of the wealthiest men in Germany and the mastermind behind the suc-
cess of Dr. Oetker has died at 90. The company was founded by his grandfather, who patented his
baking powder in 1891. Revenues of the Oetker group were over EUR 7 billion in 2006. Their
Hungarian subsidiary is  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. 

■ Több mint 100-féle magyar termék mutatkozott be a bel-
grádi Mercator bevásárlóközpontban 2006. december 11. és
17. között. Az Agrármarketing Centrum Kht. szervezésében
lezajlott „Magyar Hét” a délszláv piacok meghódítása érdekében
kifejtett marketingmunka első lépése. Olyan neves hazai
élelmiszer-ipari cégek mutatkozhattak be, mint a Kaiser Food,
PICK Szeged, Hungerit, SáGa, Gallicoop, Merian, Veszprémtej,
Pannontej, Köröstej, Délhús, valamint a Kenesei és Társa.

Over 100 Hungarian products made their debut in the shopping centre Mercator in Belgrad
between 11. and 17 December 2006. The "Hungarian Week" organised by AMC and with partici-
pants like Kaiser Food, PICK Szeged, Hungerit, SáGa, Gallicoop, Merian, Veszprémtej, Pannontej,
Köröstej, Délhús   was the first step towards entering the market of Southern Slav countries. 

Fanta: „Még Kicsattanóbb
Formában!”
A Coca-Cola Magyarország 2007. februárjától ve -
ze ti be a kereskedelmi forgalomba a Fanta márkán
be lül a 0,5 literes palack után az új 2 literes, gazda -
sá gos kiszerelést. Az innovatív csomagolás lé nye -
ge a megjelenés, amely egyedülálló a 2 literes
szén savas üdítők között. Új formája sokkal jobban
be leillik a fogyasztó
ke zébe, és igen mu -
tatós. A nem vissza -
vált ható palack
min den hagyo má -
nyos Fanta ízben
kap ható. ■

Fanta: „Even more
shapely!”
Coca-Cola Hungary will introduce a
new, 2 litre size bottle for Fanta in
February 2007. The new, non-reusable
bottle will be unique, with its attractive
shape that is much easier to hold than
other similar bottles. ■
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Az ün ne pek utá ni idő szak ban,
ami kor az em be rek ko moly vá -
sár lá si pe ri ó du son van nak túl,

jel lem ző en ki sebb az ér dek lő dés a ter -
mé kek iránt. Ezért a vá sár lók fi gyel mét
fel kell kel te ni. Ezt az Auchan ha zai
áru há za i ban két fé le mó don te szik,
pon to sab ban tet ték egé szen ja nu ár 11-
ig. Szok vá nyos meg ol dás ként, a kü lön -
bö ző sze zo ná lis ter mé kek ből, pél dá ul
sza lon cu kor ból és a ka rá csony hoz kap -
cso ló dó kü lön fé le ki egé szí tők ből meg -
ma radt kész le te ket a szo ká sos nál jó val
ked ve zőbb áron ér té ke sí tet ték.

La kás tex til lel csa lo ga tott 
az Auchan
– Eze ket a cik ke ket nem cél sze rű egy
éven ke resz tül tá rol ni, és né me lyi ket

nem is sza bad, ezért ese tük ben rend -
sze re sen az ün ne pek utá ni, év ele ji ak -
ci ók mel lett dön tünk – in do kol ta az
áru ház lánc el ha tá ro zá sát Gillemot Ka -
ta lin, az Auchan szó vi vő je, hoz zá té ve,
hogy ta pasz ta la ta ik sze rint az ilyen
ked vez mé nye ket biz to sí tó ak ci ók na -
gyon nép sze rű ek a ve vők kö ré ben.
A má sik ve vő csa lo ga tó az Auchan tör -
té ne té ben im már har mad szor ra meg -
ren de zett Fe hér He tek, ahol ki fe je zet -
ten la kás tex tí li ák ból, ki sebb, szin tén la -
kás ba va ló ki egé szí tők ből ál lí ta nak
össze egy ak ci ós új ság ra va lót. A kí ná -
lat ban sze re pel ágy ne mű, sző nyeg, te rí -
tő, ki sebb bú to rok és kap cso ló dó ki egé -
szí tők. 
– A Fe hér He tek kel pár hu za mo san
szer vez zük most már szin tén ha gyo -

má nyos év ele ji hús vá sá run kat, mi nő -
sé gi ma gyar ter mé ke ket kí nál va ve vő -
ink nek. A hús fé lék hez kap cso lód nak
zöld ség- és gyü mölcs fé lék, saj tok, szép -
ség ápo lá si ter mé kek is, il let ve ru há za ti
ter mé kek, sport fel sze re lé sek. Ez a szor -
ti ment az áru ház lán cok tel jes áru kész -
le té ből vá lo gat. Az er ről tá jé koz ta tó ak -
ci ós új ság pe dig gya kor la ti lag az áru -
ház lánc két he ten te meg je le nő ak ci ós
új sá gá nak fe lel meg – is mer tet te
Gillemot Ka ta lin.
A szó vi vő ar ra is fel hív ta a fi gyel met,
hogy a sze zo ná lis ter mé kek ak ci ós áron
va ló kí ná lá sa nem fel tét le nül a sze zon -
csúcs után kez dő dik. Gyak ran a csúcs
előtt in dul nak az ak ci ók, ame lyek kez -
de té ről a kü lön bö ző egy sé gek ma guk
dön te nek, a cél ugyan is a rak tár kész let
ér té ke sí té se, és ha a hely zet úgy kí ván -
ja, ak kor na pok kal vagy akár he tek kel a
sze zon vé ge előtt el in dul nak. Gillemot
Ka ta lin azt nem osz tot ta meg ol va só -
ink kal, hogy hús vét előtt mi lyen ter -
mék cso por tok ra fo ku szál nak az
Auchan áru há zak, an  nyit azon ban el -
árult, ad dig ra ál ta lá ban a gye re kek ki -
nö vik té li ru ha tá ru kat, ezért le het ké -
szü lőd ni a ta vasz ra és a nyár ra, vagyis
ilyen te ma ti ká jú ked vez mé nyes vá sá -
rok ra le het szá mí ta ni. Ugyan így le het
szá mí ta ni az egyes áru há zak egye di ak -
ci ó i ra is, sőt mi vel az áru há zak szü le -
tés nap ja ál ta lá ban a ta va szi idő szak ra
esik, szá mí ta ni le het – szin tén egye di
kez de mé nye zés ben – szü le tés na pi ün -
nep lés re is, amellyel ter mé sze te sen a
ve vők nek ked vez nek.

Ün ne pek utá ni ak ci ók:
start ka rá csony előtt
Az év vé gi be vá sár lá si láz ból min den ki ki vet te a ré szét, a vá sár -
lók és a ke res ke dők egy aránt. A ke res ke dők az év ele ji „holt sze -
zont” ak ci ók kal igye kez tek fel pezs dí te ni, si ker rel: az év ele jén is
ko moly for gal mat ge ne rál tak. Az ün nep utá ni ár en ged mé nyek
azon ban ko ránt sem ja nu ár el se jé vel in dul tak, ha nem na gyon
sok eset ben ta valy, jó val ün nep előtt. A ja nu á ri bevásárló lázat a
lán con ként el té rő stra té gi ák kal pró bál ták mi nél ma ga sabb ra
„csi hol ni”, ame lye ket or szá go san, ré gi ós szin ten vagy áru há zan -
ként hir det tek meg.

Az akciók célja a raktárak kiürítése, ezért az 50-70 százalékos engedmények sem ritkák
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Ne gye de lés sel sza ba dult meg 
a sze zon áru tól a Tesco
A Tesco áru há zak nagy év ele ji és egy -
ben ün ne pek utá ni ak ci ó ja ja nu ár ötö -
di kén in dult, ame lyet csak két nap pal
elő zött meg egy má sik ve vő csa lo ga tó
lé pés.
– Az ün ne pek utá ni ked vez mé nyes vá -
sár biz to san meg fog ta az oda lá to ga tó -
kat: a já té kok ra ugyan is je len tős, öt ven,
a ru há za ti ter mé kek re pe dig ugyan csak
ko moly, 30-50-70 szá za lé kos ár en ged -
ményt ad tunk. A mű sza ki cik kek re,
szó ra koz ta tó elekt ro ni kai ter mé kek re
10-20 szá za lé kos ár en ged ményt biz to -
sí tot tunk, itt azért csak en  nyit, mert itt
már az árak kal egy sze rű en nem tud -
tunk lej jebb men ni – kö zöl te a Tra de
ma ga zin nal Hardy Mi hály, a Tesco szó -
vi vő je.
Ja nu ár ele jén az áru ház lánc sa ját már -
kás sza lon cuk ra a be ve ze tő ár ne gye dé -
be ke rült, de az ak ció nem az év ele jén,
ha nem már egy hét tel ka rá csony előtt
el kez dő dött, ami kor az ere de ti ki lón -
kén ti 998 fo rin tos árat a fe lé re csök ken -
tet te a ke res ke dő lánc, amit az év for du -
lót kö ve tő en is mét meg fe le zett. Ugyan -
ilyen ütem ben csök ken tet te a Tesco a
ka rá cso nyi ki egé szí tők árát is, an  nyi ra,
hogy ja nu ár kö ze pé re, a ma ra dék sza -
lon cu kor ral együtt e ter mé kek gya kor -
la ti lag el tűn tek az üz le tek ből.
Az ak ci ó zás ban a Tesco a ré gi mon dást,
mi sze rint „egyet fi zet, ket tőt kap”, ki csit
át for mál ta. Be ve zet te a „ket tőt fi zet,
hár mat kap” szlo gent, dön tő en pi pe re -
cik ke ket, szép ség ápo lá si ter mé ke ket
ért ve a „hár ma sí tás” alatt. A nagy, ün -
nep utá ni le ára zá sok ja nu ár 18-ig tar -
tot tak a ke res ke del mi lánc nál, ame lye -
ket per sze he ti ak ci ók is kí sér tek. Pén -
te ken ként egy-egy ter mé ket, hét na pon
ke resz tül rend kí vül ked vez mé nyes áron
kí nál tak a vá sár lók nak. És kí nál nak to -
vább ra is, mert a he ti ak ci ók egész év -
ben foly ta tód nak.

Árak el len tá madt a SPAR fi gu rá ja
Ha son ló an járt el a meg ma radt „ün ne pi
kész le tek kel” a SPAR is: a lánc ked ve ző
áron ki áru sí tot ta vagy vissz áruz ta azo -
kat. Laber Zsu zsá tól, a SPAR kom mu ni -
ká ci ós ve ze tő jé től meg tud tuk, az ak ci ó -
kat úgy ne ve zett vir tu á lis cso ma gok,
cso mag ked vez mé nyek és azok hoz szo -
ro san kap cso ló dó cross merchandising,
az az egy re több és szín vo na la sabb sa ját
már kás és szál lí tói hű ség promóció kí -
sé ri. A vá sár lók ke re sik, igény lik, sőt mi
több, el is vár ják eze ket az ak ci ó kat,

ame lyek emi att a sok szo ro sá ra ké pe sek
emel ni az egyéb ként önál ló an hir de tett
ter mé kek ér té ke sí tett vo lu me nét.
– Ak ci ó ink két he tes ér vé nyes sé gű ek,
to vább nem ér de mes fenn tar ta ni őket,
így volt ez az ün ne pek után is. A két he -
tes ter mi nus alól ter mé sze te sen ki vé telt
ké pez nek a több hó na pig is el tar tó nép -
sze rű hű ség ak ci ó ink, nye re mény já té -
ka ink – tet te hoz zá a kom mu ni ká ci ós
ve ze tő. 
Ja nu ár ban a cég ki emelt rek lám had já -
ra ta volt az igen ked velt SPAR-Ár zabáló
fi gu rá val fém jel zett Tá ma dás az árak
el len! kam pány. To váb bá a rend kí vül
si ke res, 50 szá za lé kos ked vez ményt adó
Szu per Szom bat ak ció 2007-ben is to -
vább foly ta tó dik – mond ta el Laber
Zsu zsa.
Ak ci ók ese té ben is ar ra tö rek szik a
SPAR, hogy szor ti ment jé ből az ak tu á lis
vá sár lói igé nyek nek meg fe le lőt vá  -
lassza. Egyéb ként, az új ter mé kek meg -
je le né sé vel egy idő ben, nö ve li a ké nyel -
mi ter mé kek kí ná la tát és az im pul zív
vá sár lá sok nak ked ve ző kis ki sze re lé se -
ket, az ös  sze cso ma golt, plusz aján dék -
kal ren del ke ző áru cik ke ket. A nem
FMCG-termékek vá lasz té ká ban szin tén
a szezonalistást kö vet ve, a vá sár lók ra
hall gat va vál toz nak a pol co kon ta lál ha -
tó áru cso por tok, ak ci ók. A SPAR ta valy
meg kez dett úgy ne ve zett „élelmiszer-
szakértői” prog ram ját is to vább erő sí ti:
szá mos ak ci ó já val az egész sé ges élet -
mód ra hív ja fel a fi gyel met. A prog ra -
mon be lül ki emelt sze re pet kap to vább -

ra is ki vá ló mi nő sé gű Natur Pur sa ját
már kás, át fo gó bio ter mék csa lád ja,
ame lyet na gyon ked vel nek a vá sár lók. 

Év ele ji hús vá sár volt a COOP-nál
Né mi leg el tér a COOP-lánc ak ci ó zá si
szisz té má ja a nem zet kö zi ke res ke del mi
lán cok nál al kal ma zott rend sze rek től, de
csak né mi leg. Min den hó nap el ső két
he té ben or szá gos ak ci ó kat hir det a leg -
na gyobb ha zai üz let lánc, míg a hó nap
má so dik fe lé ben a hat ré gi ó ban, az ot ta -
ni sa já tos sá gok nak meg fe le lő en ré gi ós
en ged mé nye ket hir det nek. Az ün ne pek
utá ni ár ked vez mé nyek ről – ame lyek bi -
zo nyos cik kek ese té ben már ün ne pek
előtt el kez dőd tek, il let ve rög tön utá nuk
in dul tak, azért, hogy vé let le nül se ra -
gad ja nak be a rak tár kész le tek – Tóth
Lász ló, az Unió Coop ve zér igaz ga tó ja
szá molt be a Tra de ma ga zin nak.

A COOP-csoport és az észak ke le ti ré gió
egyik meg ha tá ro zó tag ja az Unió Coop
Zrt., amely nek száz tíz ki sebb, de jel lem -
ző en in kább na gyobb egy sé ge 24,3 mil -
li árd fo rint ár be vé tel lel zár ta a ta va lyi
évet. A Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé -
ben te vé keny ke dő kis ke res ke del mi tár -
sa ság ez zel a tel je sít mén  nyel cso por ton
be lül a leg na gyobb be vé telt ér te el. ■

One of the major members of the COOP group is Unió
Coop Zrt., with 110 units and revenues of HUF 24,3 bil-
lion. ■

Az árakciók mellett a multipack akciókat alkalmazzák sok helyen az ünnepek után megmaradt 
készletek csökkentésére
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kiemelt téma

– Ka rá csony előtt a ré gi ós ak ci ók fu tot -
tak, ame lye ket az év vé gé re jel lem ző
be vá sár lá si láz mi att és kap cso lód va az
ün nep hez, sa ját ak ci ós ter mé kek kel is
ki egé szí tet tünk. Eb ben ki emelt sze re -
pet kap tak a hús fé lék, ame lye ket ja nu ár
el ső fe lé ben új fent a szo ká sos ár nál 5-
25 szá za lék kal ol csób ban kí nál tunk vá -
sár ló ink nak. Hogy még von zób bá te -
gyük kez de mé nye zé sün ket, az év ele ji
hús vá sárt, mint egy hat száz sa ját már -
kás ter mé künk kö zül egy újabb csok rot
kí nál tunk ol csób ban, és hó nap ele ji
idő szak ról lé vén szó, or szá go san –
mond ta Tóth Lász ló.
A sa ját már kás ter mé kek re azon ban
nem csak az ala cso nyabb ár, ha nem a
Tescóhoz ha son ló an itt is az egyet fi zet,
ket tőt kap elv új ra gon do lá sa volt a jel -
lem ző. A kü lönb ség an  nyi volt, hogy a
Coop még a ket tőt fi zet, hár mat kap
szlo gent is to vább gon dol ta, és gyak ran
a hár mat fi zet, né gyet kap mód szert,
vagy en nek még eg  gyel erő sebb vál to -
za tát al kal maz ta. ■

Nagy Ot tó

Post-Christmas
promotions: starting
before Christmas
Retailers are trying to compensate for the “low season” fol-
lowing the end of year shopping craze with various promo-
tions. Discount sales play a major part in the success of these
campaigns, with some beginning even before Christmas.
Consumer interest is usually moderate after the shopping
frenzy of the Christmas season is over. This is why more effort
is needed to arouse consumer interest in this period. Two
methods are used in Auchan stores: discount sales of the
remaining stocks of seasonal products and a promotion
called “white weeks”, with a leaflet edition focusing on
household textiles, like bedclothes, carpets, and other items.
The traditional, beginning of the year Auchan meat fair with
high quality Hungarian products is also held at the same time
as White Weeks. Offering seasonal products at discounted
prices does not necessarily begin after the peak of the sea-
son. Such campaigns often start before the peak of the sea-
son, as the objective is to get rid of stocks and units are free
to determine the best dates starting such campaigns. The
big post-Christmas campaigns of Tesco stores started on the
5. January. Stocks of toys were offered at a 50 per cent dis-
count, while clothing items were also sold at prices reduced
by 30-50-70 per cent. Prices of consumer electronics were
only reduced by 10-20 per cent, since this was the maximum
feasible reduction. The private label fondants and Christmas
accessories of the store were also discounted to a quarter of
their original price even a week before Christmas, SPAR also
used discount sales to get rid of Cristmas stocks, with cam-
paigns being accompanied by virtual packages and cross
merchandising. Such promotions last for two weeks, while
loyalty campaigns and prize games can be maintained for
several months. SPAR  is continuing it “food expert” campaign
this year, with its private label “Natur Pur” product line receiv-
ing special attention.  COOP is using a somewhat different
system of campaigns from that used by international chains.
Nation-wide campaigns take part in the first two weeks of
each month, while regional campaigns are held in the second
half of each month. COOP has taken the idea of “two for one”
even further: they used a “four for the price of three” concept
with their private labels. ■

El kép zel he tet le nül nagy si kert ho zott a
SPAR edény ak ci ó ja, az ered mé nyek még a
lánc szak em be re it is meg hök ken tet ték.
Ne he zen le he tett ugyan is el hin ni, hogy a
ma gyar SPAR-vá sár lók edény igé nye négy
hó nap alatt an  nyi lett, mint Né met or szág
egyévi WMF-edény igé nye, és már meg ha -
lad ta a fél mil lió da ra bot. Pe dig így van, az
okok mö gött pe dig el sõ sor ban a ter mék
ki vá ló mi nõ sé gét és na gyon ked ve zõ árát
kell ke res ni. Mind ez vis  sza tük rö zi a SPAR
75 éves si ker tör té ne tét, amely nek az a tu -
da tos ke res ke dõi at ti tûd az alap ja, mi sze -
rint a ve võk nek csak a leg fris sebb, leg igé -
nye sebb árut kí nál ja, a leg jobb mi nõ ség -
ben és ked ve zõ áron. E fi lo zó fia ré sze a kü -
lön fé le vá sár lói igé nyek hez iga zo dó szé les
áru vá lasz ték, a von zó ár szint és a ve võ ket
part ner nek te kin tõ, õket ki szol gá ló vál la la -
ti irány elv.
Mind ez együt te sen hoz ta a WMF-edény -
ak ció si ke rét, amely re te kin tet tel a SPAR
az ak ci ót – az ere de ti 2006. de cem ber 1-jei
idõ pon tot mó do sít va – 2007. már ci us 31-ig
meg hos  szab bí tot ta, il let ve ed dig vál lalt
ga ran ci át, hogy vá sár ló ik a meg szer zett
SPAR-pontokat be vált hat ják e kü lön le ges
edé nyek re. Az új idõ pont nak meg fe le lõ en
a há ló zat mó do sí tot ta az ak ci ó hoz fû zõ dõ
nye re mény já ték sor so lá si idõ pont ját 2007.
áp ri lis 6-ára.
A WMF-edé nyek év ti ze dek óta vi lág hí rû ek.

A Württembergi Acél mû vek (WMF) vál la la -
tot Daniel Straub és a Schweizer fi vé rek
ala pí tot ták 1853-ban. A fi a tal vál la lat
1862-ben el nyer te a lon do ni vi lág ki ál lí tás
for ma ter ve zé si arany ér mét, majd nem zet -
kö zi hír név re tett szert, és az 1910-es
évek re Württemberg leg na gyobb gyá ra
lett. Eb ben az idõ ben a ter mék ka ta ló gu su -
kat már vi lág szer te 12 nyel ven je len tet ték
meg. A WMF tör té ne té nek egyik leg ki -
emel ke dõbb ered mé nye ként, 1927-ben a
Krupp acél mû vek kel kö zö sen, meg al kot ta
a Cromargan ne mes acél öt vö ze tet. A
Cromargan egye dül ál ló tu laj don sá gai ré vén
nap ja ink ban is az edé nyek és evõ esz kö zök
alap anya gát ad ja. A SPAR kí ná latá ban sze -
rep lõ hét fé le WMF-edények is eb bõl, a leg -
ki emel ke dõbb hasz ná la ti és ápo lá si tu laj -
don sá gok kal ren del ke zõ Cromargan ne -
mes acél ból ké szül tek. A kü lön le ges öt vö -
zet króm tar tal ma a rozs da men tes sé get,
nik keltar tal ma a sav ál ló sá got és a fé nyes -
sé get biz to sít ja. ■

Successful tableware 
campaign by SPAR
Even SPAR experts were astonished by the incredible suc-
cess of their tableware campaign. The result of the promo-
tion lasting four months was equal to the annual WMF pot
consumption of Germany, with over half a million pieces.
The WMF pots made from an alloy called Cromargan repre-
sent exceptionally high quality, which was a major factor in
the success of the camapign. ■

Si ke res SPAR 
edény ak ció, foly ta tás sal
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párbeszéd

AMa gyar or szá gon is kö te le ző eu -
ró pai 178/2002/EK ren de let, va -
la mint a ma gyar élel mi szer jog

sze rint az élel mi szer lánc min den sze -
rep lő je (ter me lő, fel dol go zó és ke res ke -
dő egy aránt) fe le lős ség gel tar to zik
azért, hogy mit ad el és mit vá sá rol, és
mind egyik sze rep lő nek ren del kez nie
kell olyan rend sze rek kel, hogy a ter mék
nyo mon kö vet he tő le gyen a me ző gaz -
da sá gi ter me lő től a fo gyasz tó asz ta lá ig.
Ez ma nap ság már az élel mi szer lánc al -
fá ja és ómegája, amely kö te le zett ség
alól nincs fel men tés vagy ki vé tel. Ha a
ter mék lánc sze rep lő je nem fe lel meg
ezek nek a kö ve tel mé nyek nek, ak kor
meg sér ti a vo nat ko zó ren de le te ket. A
ma gyar tár sa sá gi jog vagy az adó jog
ele mi el vá rá sa pe dig az, hogy bár mely
üz le ti kap cso lat lé te sí té se kor a fe lek nek
meg kell győ ződ ni ük ar ról, hogy a má -
sik le gá li san, jog sze rű en foly tat ja-e a
te vé keny sé gét. 
Min den sze rep lő nek ki kell elé gí te nie
eze ket a kö ve tel mé nye ket, így egy ér tel -
mű: a ke res ke dő fe le lős sé ge, hogy tő le
mi ke rül a fo gyasz tó ko sa rá ba, és eh hez
ki től és mit vá sá rol. Egye di hi bák ki vé -
te le sen le het sé ge sek, de rend sze res,
nagy lép té kű mi nő sé gi hi bák nem for -
dul hat nak elő. Egye di hi bák ese té ben
pe dig azon na li és ha té kony, au to ma ti -
kus be avat ko zá son ala pu ló krí zisin téz -
ke dé sek re van szük ség!

Ket tős mér ce?
A nagy ha zai ke res ke del mi lán cok
tisz tá ban van nak ezek kel az elő írá sok -
kal. A gyár tók tól mint be szál lí tók tól,
jo go san meg is kö ve te lik a mi nő ség -
biz to sí tá si rend sze rek meg lét ét, a nyo -
mon kö ve tés biz to sí tá sát. Sőt in do ko -
lat la nul gyak ran még azt is, hogy a ha -
zai gyár tó nál már ren del ke zés re ál ló
ta nú sí tás mel lett pár hu za mo san a ke -
res ke del mi lánc ál tal pre fe rált ta nú sí tó

A z el múlt idő szak ban a szak mát
(gyár tót és ke res ke dőt egy -
aránt) ta lán a leg in kább a

M.E.G.A. Trade-ügy kap csán ki rob -
bant bot rány fog lal koz tat ta. A saj tó -
ban és a kü lön bö ző ren dez vé nye ken is
fo lya ma to san té ma volt, hogy a ke res -
ke dők men  nyi ben hi báz tat ha tók az
ügy kap csán, il let ve men  nyi re kell le -
gye nek fel ké szül ve az ilyen és eh hez
ha son ló bű nö zők tá ma dá sa i ra. A ke -
res ke dők nem el len őr ző ha tó sá gok,
nem ren del kez nek sem esz kö zök kel,
sem jo go sít vá nyok kal ar ra, hogy a
csa ló kat le buk tas sák. A ha mi sí tott ter -
mé ke ket lát va ir re á lis az az el kép ze lés,

hogy az üz le tek, rak tá rak áru át ve vői
a nagy vo lu me nű ha mi sí tott ter mé ke -
ket ki szűr jék.
Vé le mé nyem sze rint a le gá li san mű kö -
dő pi a ci sze rep lők nek kö zö sen ös  sze -
fog va kell olyan meg ol dá so kat ki ta lál -
ni uk, amik se gít sé gé vel a ha tó sá gi el -
len őr zé se ket meg előz ve, il let ve ki egé -
szít ve meg fog ha tók a csa lók, ha mi sí tók.
Ez zel kap cso lat ban a kér dé sem
Boródi At ti la ÉFOSZ ügy ve ze tő el -
nök höz a kö vet ke ző: Az élel mi szer-
biz ton ság té má já ban mi lyen öt le te -
ik van nak a ha té ko nyabb, jobb
együtt mű kö dés re a ke res ke de lem és
az ipar kö zött? ■

Boródi At ti la
ügy ve ze tő el nök, 
Élel mi szer-fel dol go zók
Or szá gos Szö vet sé ge

Aki válaszol:Aki kérdez:

Feiner Pé ter
el nök, Or szá gos Ke res ke del mi Szö vet ség

A kereskedők jogosan követelik meg beszállítóiktól a a mi nő ség biz to sí tá si rend sze rek meg lét ét, 
a nyo mon kö ve tés biz to sí tá sát
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párbeszéd

in té zet is vé gez ze el a vo nat ko zó rend -
sze rek el len őr zé sét. A ma gyar or szá gi
élel mi szer-elő ál lí tók így éven te sok
tíz mil lió fo rin tot fi zet nek pót ló la go -
san a ta nú sí tó cé gek szá má ra. Hang sú -
lyo zom, hogy sok szor fe les le ge sen. A
gyár tók nál meg lé vő rend sze rek ha tó -
kö re az im port ból be szer zett alap -
anyag ok ra és kész ter mé kek re is ki ter -
jed. Ha a ha zai gyár tó mint be szál lí tó
nem ren del ke zik a ke res ke dő ál tal
meg kí vánt ta nú sí tás sal, a ke res ke dő
nem is ve szi át az árut. 
Az élel mi szer pi a con je lent ke ző bot rá -
nyok csak nem ki zá ró la go san az im -
portter mé kek kel kap cso la to sak. A fo -
gyasz tó val szem ben ál ló ke res ke dő eze -
ket az im portélel mi sze re ket ál ta lá ban
nem köz vet le nül a gyár tó tól
vá sá rol ja, ha nem köz ve tí tő
ke res ke del mi part ne rek től,
ame lyek eset leg nem is ren -
del kez nek a tör vé nyi leg elő -
írt és mű kö dő mi nő ség biz -
to sí tá si rend sze rek kel. Más -
kép pen fo gal maz va: olyan
rend sze rek kel, ame lyek ga -
ran tál ják a ki fo gás ta lan élel -
mi szer- mi nő sé get. Ezek ben
az ese tek ben ezért kü lö nö -
sen in do kolt a be szál lí tó mi -
nő sí té se, mi nő ség biz to sí tá si
és nyomon követési rend -
sze ré nek ta nú sí tá sa. 
Va ló szí nű sít he tő azon ban,
hogy a fo gyasz tó kat ki szol -
gá ló ke res ke dők, ke res ke -
del mi lán cok egy ré sze – tisz te let a ki -
vé te lek nek – nem ugyan azt kö ve te li
meg a sok szor koc ká za tos im por tot le -
bo nyo lí tó ke res ke del mi be szál lí tók tól,
mint a ha zai gyár tók tól. Mi ért gon dol -
juk ezt? Mert csak is ez le het a hi bák
for rá sa!

A ha zai gyár tó kat ajánl juk
A be szál lí tó nál jól mű kö dő mi nő ség -
biz to sí tás és nyo mon kö vet he tő ség
meg lé te ese tén az át ve vő nek nem is kell
min den egyes ter mé ket egye di leg el -
len őriz nie. A be szál lí tó nál al kal ma zott
rend szer ha té kony mű kö dé se ön ma gá -
ban ga ran cia ar ra, hogy a fo gyasz tó ki -
fo gás ta lan mi nő sé gű élel mi sze rek hez
jus son, és amen  nyi ben ki vé tel kép pen
mi nő sé gi vagy élel mi szer -biz ton sá gi
prob lé mák for dul nak elő, mód le gyen
az azon na li in téz ke dés re a kö vet kez mé -
nyek el ke rü lé se ér de ké ben. A rend szer
sa ját ma ga szű ri ki az el fo gad ha tat lan
ter mé ke ket, és szük ség ese tén ön sza bá -

lyo zó mód on ön ma -
ga in téz ke dik a ter -
mé kek üz le tek ből
va ló vis  sza hí vá sá ról.
A nagy ke res ke dő -
kön ke resz tül tör té -
nő im port ese té ben
na gyobb a koc ká zat.
Itt még az is cél sze -
rű, hogy a ve vő al ka -
lom sze rű en leel len -
őriz ze: a be szál lí tó -
nál a rend szer jól
mű kö dik-e? Er re
szol gál nak a ve vő -
nél, a ke res ke dő nél is meg lé vő mi nő -
ség biz to sí tá si rend sze rek.
A sza bály és aján lás egy sze rű: csak is

meg bíz ha tó be szál lí tók tól
vá sá rol junk! És ne te -
gyünk ki vé te le ket.
A ke res ke dők le he tő ség
sze rint a gyár tó tól köz vet -
le nül vá sá rol ja nak! A
meg bíz ha tó gyár tók ga -
ran tál tan ren del kez nek
mi nő ség ta nú sí tá si rend -
sze rek kel. A ma gyar or -
szá gi gyár tók pe dig még
kö ze lebb is van nak. Ez -
úton is ajánl juk a meg bíz -
ha tó ha zai gyár tó kat! 
Per sze a ga ran tált jó mi -
nő ség nek költ sé gei is van -
nak. A ha tal mas pi a ci ver -
seny el le né re is ajánl juk,
hogy a ke res ke dők ne csak

az ár ra kon cent rál ja nak, ha nem a mi nő -
ség re is. Ál ta lá ban az ol csó ter mék na -
gyobb koc ká zat tal is jár, és nem csak a
fo gyasz tó nak, ha nem a ke res ke dő nek is.

Ki vá ló rend sze rek
mű köd nek a nem zet -
kö zi lán cok anya or -
szá ga i ban mű kö dő cé -
gek nél, ezért ér de mes
azo kat a ta pasz ta la to -
kat is meg is mer ni és
át ven ni, mert fel té te -
lez he tő, hogy ott
előbb re jár nak. Mi ért?
A nyu ga ti fo gyasz tók
nem, vagy sok kal ke -
vés bé fo gad ják el a
mi nő sé gi ki fo gá so kat.
Ugyan így be csül jük

meg a ha zai fo gyasz tó kat is!
Min den faj ta pár be szé det, esz me cse rét
a gyár tók és a ke res ke dők kö zött tá mo -
ga tunk, és eh hez a szö vet sé günk min -
den kor ren del ke zés re is áll. 
Hasz nos nak tar ta nánk a köl csö nö sen
tu do má sunk ra ju tott nem zet kö zi ta -
pasz ta la tok át adá sát az élel mi szer -biz -
ton ság gal kap cso la to san, to váb bá a
köl csö nös és gyors in for má ció cse rét,
amen  nyi ben tag vál la la ta ink vis  sza élé -
sek kel ta lál koz nak a ma gyar pi a con. 
Szí ve sen bo csát juk a ke res ke dők ren -
del ke zé sé re a ha zai gyár tók nál ren del -
ke zés re ál ló leg jobb mi nő ség biz to sí tá si
és nyo mon kö ve té si rend sze rek ta pasz -
ta la ta it is. Az élel mi szer- biz ton ság kér -
dé sé ben szö vet sé ge ink ép pen már ci us -
ban ren dez nek kö zö sen egy kon fe ren -
ci át Bu da pes ten.
Nem il lú zió a nagy vo lu me nű ha mi sí -
tott ter mé kek ki szű ré se. A rend szer -
szem lé let és an nak kon zek vens al kal -
ma zá sa a meg ol dás! És ami nagy sze rű:
eb ben az eset ben még ha tó ság, „rend -
őr” sem kell a jó mű kö dés hez! ■

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 Boródi
Attila, az Élelmiszer-fel-
dolgozók Országos Szö -
vet ségének el nö ke te -
szi fel kér dé sét.

Question:
The most notable scandal of the
recent period was probably the
Megatrade business. The responsibili-
ty of retailers in connection with the
scandal, as well their preparedness to
avoid such tricks was a constant
issue. Retailers are not authorities,
they have neither the means nor the
power to fight criminals. Employees of
stores and warehouses cannot realis-
tically be expected to identify coun-
terfeit products.  In my opinion, mar-
ket players should take joint action to
come up with solutions which com-
plement the measures used by
authorities and can help to prevent
such tricks.
My question to Attila Borodi, acting
chairman of ÉFOSZ is: What ideas do
you have regarding food safety to
improve the co-operation between
retail trade and the food industry? 

Answer:
According to decree no. 178/2002/EK, and Hungarian legislation about food, all members of
the supply chain (producer, processor, retailer) bear responsibility for the products they buy
and sell. All participants in the supply process are required to have systems which allow
monitoring the route of the product from the fields to the consumers’ table. There are no
exceptions to this rule. 
According to Hungarian law, all business ventures are obliged to check whether their busi-
ness partners operate legally, or not. Large scale, regular manipulation should not occur. 
Big domestic retail chains are aware of these regulations and compel their suppliers to oper-
ate quality assurance and monitoring systems. Domestic food producers pay many tens of
millions annually to quality assurance institutes. Food scandals are practically always relat-
ed to imported products. Retailers sometimes buy products from other trade ventures
which might not necessarily have the required quality assurance systems.  The fact is, that
some of the retail chains have a different set of requirements for domestic producers and
for importers. This is the source of the problem. 
Domestic suppliers operate systems which guarantee appropriate quality and which can
recall products automatically in the very rare case when a problem occurs. Imports via
wholesalers mean higher risk, therefore we recommend reliable domestic producers, even if
this means paying a higher price. We would be happy to share our experience in operating
quality assurance and monitoring systems with retailers. A system for the quick transfer of
information about any tricks detected by our members would also be useful. What is essen-
tial is to have a well proven control system and operate it strictly and consistently, without
allowing any exceptions. If this is achieved, tricks will no longer be possible. 

❞

❞
Va ló szí nű sít he tő azon -
ban, hogy a fo gyasz tó -
kat ki szol gá ló ke res -
ke dők, ke res ke del mi
lán cok egy ré sze –
tisz te let a ki vé te lek -
nek – nem ugyan azt
kö ve te li meg a sok szor
koc ká za tos im por tot
le bo nyo lí tó ke res ke -
del mi be szál lí tók tól,
mint a ha zai gyár tók -
tól.
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polctükör

A mar ke ting tan köny vek sze -
rint az el adás nö ve lés egyik
esz kö ze az új fo gyasz tá si (vá -
sár lá si) al kal mak te rem té se.
Ezt a lec két jól meg ta nul ta és
ül te ti át a gya kor lat ba az
édes ség ipar, hi szen az idő sza -
ko san, egy-egy al ka lom hoz,
ün nep hez vagy év szak hoz kö -
töt ten for gal ma zott cso ko lá -
dé áruk a pi ac fej lő dé sé nek
egyik haj tó ere jét je len tik.

Kez det ben vala a sza lon cu kor, a
csokinyuszi és csokitojás, no meg
a Tél apó. Ma már a fi gu rák mel -

lett sze zo ná lis íz ben vagy cso ma go lás ban
for gal ma zott des  szer tek kel és táb lák kal
is ta lál koz ha tunk, sőt, né hány olyan ter -
mék is meg je lent, amely a ha gyo má nyos
ka te gó ri ák ba ne he zen il leszt he tő be –
pél dá ul az aján dék cso mag ok.
A ma gyar pi ac sok te kin tet ben el tér a
nyu gat-eu ró pa i tól, ami koc ká za to sab bá
te szi más hol már ki pró bált öt le tek me -
cha ni kus át vé tel ét. Így a sze zo ná lis ter -
mé kek ese té ben nem mű kö dik a más
ka te gó ri ák ban meg fi gyel he tő „teszt pi -
ac” jel le günk sem. Más részt ki csik va -
gyunk, ezért – fő ként egy multi gyár tó
ese té ben – nem fel tét le nül té rül meg
egy-egy „or szág ra sza bott” in no vá ció ki -
dol go zá sa.
– Ám Ma gyar or szá gon ko moly kul tú -
rá ja van a sze zo ná lis ter mé kek nek, így
még is azt mon dom: meg éri csak er re a
pi ac ra fej lesz te ni – fog lal ál lást Mik lós
Pan na, a Nest lé Hun gá ria Kft. brand
me ne dzse re. – En nek el le né re a cé gek
tö rek sze nek ar ra, hogy ne csak egy or -
szág nak ké szül jön egy új don ság, hi szen
a cso ma go ló anyag-költ sé ge ket je len tő -
sen csök kent he ti több pi ac ös  sze vont
men  nyi sé ge. Emel lett azt is tud ni kell,
hogy az édes sé gek nél nagy mér ték ben
dik tál a he lyi íz lés. Sok a lo ká lis már ka,
ami gyak ran meg ne he zí ti, hogy egy fej -
lesz tés több pi ac ra ké szül jön.
– Tény, hogy ná lunk rend kí vül sok az
ön je lölt im por tőr, akik min dent be hoz -
nak, ami hez ol csón hoz zá jut nak. Így a

Amíg az el adá sok leg fon to sabb
he lye ko ráb ban a hi per mar ket
volt, újab ban él re tört a

401–2500 négy zet mé te res csa tor na,
amely be a disz kont is be le tar to zik.
Fon tos sze re pet ját szik a vál to zá sok -
ban a disz kont lán cok sa ját már kás
kí ná la ta. A pra li né bol ti ér té ke sí té sé -
ből ugyan is 23 szá za lék ju tott a ke -
res ke del mi már kák ra idén au gusz -
tus–szep tem ber ben, szem ben az egy
év vel ko ráb bi 16, il let ve a ta valy előt ti
nyol ca dik–ki len ce dik hó nap 7 szá za -
lé kos mu ta tó já val.
A 401–2500 négy zet mé te res bolt tí -
pus egyik év ről a má sik ra 6 szá za lék -
pont tal nö vel te pi a ci ré sze se dé sét a
pra li né for gal ma zá sá ból. Ugyan en  -
nyi vel csök kent a 400 négy zet mé te -
res és ki sebb bol tok rész ará nya.
A cso ko lá dé ka te gó ria bol ti el adá sa i -
ból ér ték ben a pra li né ra – nö ve ke dé -
se kö vet kez té ben – ugyan ak ko ra há -

nyad jut, mint a táb lás cso ko lá dé ra. S
a pra li né men  nyi ség ben is ja ví tot ta
po zí ci ó ját a ka te gó ri án be lül, még pe -
dig a sze le tes ro vá sá ra. „Vesz tes nek”
azon ban sem mi kép pen sem ne vez -
he tő a sze le tes szeg mens, mi vel to -
vább ra is do mi nál: még min dig 47
szá za lék a men  nyi sé gi, 45 pe dig az
értékbeni pi a ci ré sze se dé se a cso ko -
lá dé for gal má ból. 
Az át la gos fo gyasz tói át lag árak stag -
nál tak az al ko ho los faj ták nál: idén
au gusz tus–szep tem ber ben az
ACNielsen ki lón ként 3119 fo rin tot
re giszt rált. A nem al ko ho los nál 3031
fo rin tot, ami 8 szá za lék mí nusz a
múlt év nyol ca dik–ki len ce dik hó -
nap hoz ké pest. Nőtt vi szont a ve gyes
át lag ára, egy év alatt 50 fo rint tal, az
idei au gusz tus–szep tem be ri 3244 fo -
rint ra. ■
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Sweeties have caught up
with table chocolate
Retail sales of sweeties are growing dynamically. Value
has grown by 13 per cent, while volume has increased by
19 per cent in the October 2005 – September 2006 peri-
od compared to the year. The total market is now more
than HUF 14 billion. 401-25000 sqm stores have become
the most important channel for sales, while hyper mar-
kets only come second now. This is partly due to the pri-
vate labels of discount stores. Private labels accounted
for 23 per cent of total sales last year, as opposed to 16
per cent a year before, and only 7 per cent two years
before. 401-2500 sqm store have increased their market
share by 6 per cent in a year at the expense of less than
400 sqm stores. Average consumer prices stagnated last
year. Non-alcoholic sweeties accounted for 54 per cent
of total sales, while mixed sweeties had 27 per cent and
single type alcoholic sweeties 19 per cent. Non-alcoholic
sweeties gained 4 per cent at the expense of the other
two categories. ■

Sze zo nok sz
Utol ér te a pra li né 
a táb lás cso ko lá dét

A pra li né kis ke res ke del mi for gal ma len dü le -
te sen nö vek szik. Ér ték ben 13, men  nyi ség -
ben 19 szá za lék kal töb bet ad tak el be lő le a
bol tok ban 2005. október-2006. szep tem -
ber kö zött, mint egy év vel az előtt. A pi ac
mé re te im már meg ha lad ja a 14 mil li árd fo -
rin tot. 

Turcsán Tün de 
ügy fél szol gá la ti 
osz tály ve ze tő, ACNielsen

Sze zo nok sz

▲ ▲ ▲
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kül föl di sze zon ter mé kek ha zai meg je -
le né se sok szor a cse kély mér té kű szak -
mai kre a ti vi tás ered mé nye. A ma gyar
fo gyasz tó pe dig ki pró bál min den újat,
mint ha nem ka pott vol na még elég po -
font – jegy zi meg kri ti ku san Hor váth
Im re, a Sweet Point Zrt. ve zér igaz ga tó -
ja, de po zi tív fej le mény ről is be szá mol:
– Ugyan ak kor az is igaz, hogy a ma gyar
ter mé kek kül ho ni adap tá lá sa las san
erő tel je sebb lesz, mint for dít va.

Al kal mi cso ma go lás: 
ki sebb koc ká zat
Az idő sza kos SKU (a ki fe je zés a Stock
Keeping Unit rö vi dí té se, amely egy ter -
mék faj ta egy ki sze re lé sét je len ti) mind

a gyár tó nak, mind a ke res ke dő nek na -
gyobb koc ká za tot je lent, mint egy egész
év ben for gal ma zott ter mék. Hi szen az
al ka lom el múl tá val már nem ér té ke sít -
he tő. El ső sor ban a gyár tók ra há rul a
fel adat, hogy ezt a koc ká za tot csök -
kent sék. A Bonbonetti er re irá nyu ló
erő fe szí té se it Rédey Iván mar ke ting ve -
ze tő így fog lal ja ös  sze:
– Évek óta a leg fon to sabb part ne rünk a
pi a ci vis  sza jel zé sek mé ré sé ben az
ACNielsen. Rend sze re sen dol go zunk
ku ta tá si ada ta ik kal az ös  szes szá munk -
ra re le váns édes ség ka te gó ri á ban. A sze -
zo ná lis édes sé gek re kü lön ada to kat ka -
punk, vi szony lag gyor san, 1-2 hó nap -
pal a sze zon vé ge után. Fi gyel jük to váb -
bá a kon ku ren cia meg je le né sét a lán cok
ak ci ós új ság ja i ban, ak ci ós ára it, ki he -
lye zé se it és egyéb tra de ak ti vi tá sa it.
Ter mé sze te sen az ex-factory ada ta ink
is fon tos in for má ci ó val szol gál nak az
egyes sze zo ná lis SKU-k si ke ré ről. A
hoz zánk ér ke ző vissz áru – sze ren csé re
év ről év re ki sebb vo lu men ben – szin -
tén jel zi, me lyek vol tak a ke vés bé si ke -
res be ve ze té sek.
Az al kal mi cso ma go lás ön ma gá ban ke -
ve sebb koc ká za tot rejt, mint a sze zo ná -
lis íz, hi szen utób bi nak ki fej lesz té si
költ sé ge ma gas, ko moly be fek te tést és
hos  szú időt igé nyel. Ugyan ak kor van -
nak olyan ter mék ka te gó ri ák – min de -
nek előtt a táb lás cso ko lá dé –, ahol né -
hány erős már ka fej fej mel lett küzd egy
olyan pi a con, ahol az íz- és mé ret pre fe -
ren ci ák csak na gyon las san vál toz nak.

Itt egy-egy jól si ke rült, pél dá ul év szak -
hoz il lő kom bi ná ció hely ze ti előny be
hoz hat ja az adott már kát a ver seny ben.
– Egy-egy sze zon ra ki fej lesz tett al kal mi
íze ink ne künk is a táb lás szeg mens ben
van nak. A tibi ka rá csony ra pél dá ul 2
té li ízvariánssal je lent meg a pi a con –
mond egy ak tu á lis pél dát Rédey Iván. 
– Ked vel tek az ös  sze cso ma go lá sa ink is,
ami kor a ter mék mel lé va la mi lyen
aján dék tár gyat adunk. Leg si ke re sebb
ilyen in no vá ci ónk a tibi cso ki fondü,
amely ugyan már a har ma dik sze zon ját
„ta pos sa”, de még min dig na gyon nép -
sze rű. Cher ry Queen és Bonbonetti
Moments már ká ink alá idén is fej lesz -
tet tünk hús vé ti SKU-kat. Mind két már -
ka kap BTL-támogatást, má sod la gos
ki he lye zé se ket. És ter mé sze te sen a tibi
is je lent ke zik új ter mé kek kel.
A Bonbonetti ha gyo má nyo san a pra li -
né szeg mens ben je lent ke zik sze zo ná lis
ki sze re lé sek kel. Az ün ne pek hez iga -
zod va fej leszt év ről év re in no va tív cso -
ma go lá so kat, el ső sor ban aján dé ko zá si
cél ra. A má sik fon tos cél cso port hús -
vét kor, il let ve ka rá csony kor a gyer me -
kek. Szá muk ra a dra zsé-cu kor ka szeg -
mens ben kí nál új don sá go kat a cég eb -
ben az idő szak ban. 

Ha az íz véd jegy, ma rad a for ma
– A Storck a pra li né szeg mens re
fokuszál, pré mi um pra li néi kö zül
mind egyik nek lé te zik sze zo ná lis ki adá -
sa, több fé le ki sze re lés ben, vál to za tos
de sig nok kal. Új szeg mens be nem kí ván
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Az al kal mi cso ma go lás ön ma gá ban ke ve sebb
koc ká za tot rejt, mint a sze zo ná lis íz, hi szen
utób bi nak ki fej lesz té si költ sé ge ma gas, ko moly
be fek te tést és hos  szú időt igé nyel
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lép ni, vi szont új al kal mak (pél dá ul hal-
loween) el kép zel he tők – jel zi Szűts Ág -
nes, a Storck Hun gá ria Kft. mar ke ting -
ve ze tő je.
Mi u tán a Storck Hun gá ria gyár tá si te -
vé keny sé get Ma gyar or szá gon nem foly -
tat, és min den ter mé ke egy sé ge sen Né -
met or szág ból szár ma zik, így a ma gyar -
or szá gi termékportfólió ki ala kí tá sá nak
szép sé ge a né met vá lasz ték he lyi pi a con
is si ke res nek prog nosz ti zált ter mé ke i -
nek ki vá lasz tá sá ban rej lik. Ezek ki vé tel
nél kül a kül ső je gye ket érin tő vál to za -
tok. A Storck ugyan is al kal mi íze sí té -
sek kel nem dol go zik, már ká i nak
ízvilágát amo lyan véd jegy nek te kin ti. 
A kö zel múlt egyik ilyen si ke res ki vá -
lasz tá sa volt a merci Petits, amely el ső -
ként ná lunk je lent meg a ré gió or szá gai
kö zül. Az alap már ka csak cso ma go lá sát
és alak ját te kint ve vál to zott, be lül nem.
A merci Petits do bo zá ban csokirudacs -
kák he lyett sza lon cu kor for má jú bon -
bo nok rej tőz nek. Ka rá csony ra csil lag és
ka rá csony fa ala kú cso ma go lás ba ke rült
a pré mi um mi nő sé gű cso ko lá dé, de
már ké szü lő dik a Va len tin-na pi szív
ala kú do boz is.
A ke res ke dők a Storck sze zo ná lis ter -
mé ke i vel nem vál lal nak koc ká za tot,
mert a pra li nék zö me vis  sza ala kít ha tó
nor mál do boz zá.
– A merci ki sze re lé sei egy ün ne pi elő la -
pot kap nak, amely az al ka lom el múl tá -
val egy sze rű en el tá vo lít ha tó. A Toffifee
sze zo ná lis multipackjai bel se jé ben

szin tén nor mál ter mék van, és a 400
gram mos do boz is csak egy ext ra kül -
ső vel bő vül, amely nek há tul ján még já -
ték is ta lál ha tó. Így – el len tét ben a cso -
ki Mi ku lá sok kal – a Storck-pralinék ja -
nu ár ban is vál to zat la nul el ad ha tók –
eme li ki a mar ke ting ve ze tő.

Fő sze rep ben a te rü le ti csa pat
Nem mind egy, hogy mek ko ra a ka te gó -
ria men  nyi ség ben és ér ték ben. A pra li -

né ké jó val ki sebb vo lu me nű (kö rül be -
lül fe le ak ko ra), mint a táb lá ké, ér ték -
ben vi szont az ACNielsen friss (2005
ok tó be re és 2006 szep tem be re kö zött
ku mu lált) ada tai sze rint már utol ér te a
táb lá kat. Mi vel jó val ér té ke sebb, egy-
egy „mel lé nyú lás” ér zé ke nyeb ben
érint he ti a gyár tót, de a ke res ke del mi
part ne re it is. En nek fé nyé ben nem cso -
da, ha a pra li nék kö zött szin te ki zá ró lag
az al kal mi cso ma go lá so kig me rész ked -
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Season of seasons
According to marketing books, one of the tools that can be used for boosting sales is creating new opportunities for purchasing. The
sweets industry seems to be good student. In the beginning, there was fondants, chocolate bunnies and chocolate eggs and of course
Father Christmas. Today, we can see a wide range of desserts and chocolates in seasonal packaging and a new feature is the appear-
ance of gift packages. Since the Hungarian market is quite different from Western European markets, the mechanical copying of old
ideas can be risky. We are not a good test market for seasonal products either, because we are small. Even so, Panna Miklós, brand
manager of Nestlé Hungária says, innovations for this specific market are worth the trouble, though international products can reduce
packaging costs significantly. There are a lot of seasonal importers who import whatever they can find at a low price, which means a
lot of seasonal foreign products flood the market. Hungarian consumers are still open minded, as if they haven’t had enough disap-
pointments yet – adds Imre Horváth, General Director of Sweet Point Zrt. However, a positive development is that Hungarian products
seem to be adopted in foreign markets even more enthusiastically.
Seasonal SKU-s ( Stock Keeping Unit) represent more risk for both manufacturer and retailers than a product that is sold through the
whole year. Bonbonetti has been working with ACNielsen to reduce this risk for years. The collaboration seems to be successful, as the
quantity of merchandise returned to the factory after the season is getting less each year. Seasonal packaging is less risky than sea-
sonal flavour, since the latter require more investment and time to develop. There are, however, categories like table chocolate, where
competition is so intense, that taking such risk might pay off. Bonbonetti uses seasonal packaging in the sweetie segment.
Storck is focusing on the sweetie segment. Each of its premium products has a seasonal version, in several sizes and designs. They do
not intend to enter new segments, but products for new occasions, like Halloween might be adopted. Since they do not have
Hungarian products, their job is to choose items from the German assortment, which can become successful in the local market. Merci
Petits is a recent success, which first appeared in the Hungarian market in the region. Seasonal versions of merci received a special
cover which can be removed after the season, while its seasonal multipacks also contain standard products. 
The size of the category is an important consideration. Sweeties represent roughly half the volume of table chocolates but the values
are the same. Since sweeties are more risky, flavours are usually not experimented with and only packaging is subject to seasonal
changes. When the season is over, we can get rid of the special “dress” and still have the SKU. The length of the season also matters.
Easter is short, unlike Christmas, which covers several months, which means a long time is available for experimenting and selling. TV
support for campaigns is relatively expensive even during the Christmas season. Timing is of paramount importance, since only weeks
or days are available to sell the products. This is when field sales teams play a crucial role. 
Seasonal products account for 40 per cent of the annual sales of Sweet Point products. According to Imre Horváth, it is easier to dic-
tate trends in the seasonal market, than to follow them. It is also more practical. All manufacturers and retailers are aware of the risks
with seasonal products, but that is the game. It is not convincing retailers need from manufacturers, but good service with good qual-
ity products. ■

Míg a sa ját fo gyasz tás ra vá sá rolt táb lás cso ko lá dék nál a sze zo ná lis ízek, ad dig az aján dé ko zás ra (is) vá sá rolt pra li nék nál az új al kal mak ki ak ná zá sa je len ti 
a fej lő dést
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nek el a gyár tók egy-egy olyan ün nep
kap csán, mint pél dá ul a ha ma ro san el -
ér ke ző Va len tin-nap. Hi szen ilyen kor a
cso ma go lás le bon tá sá val vis  sza kap juk
a stan dard SKU-t.
Az érem má sik ol da la: az idő sza kos
cso ma go lás új don ság ér té ke gyen gébb,
mint egy kü lön le ges ízvariációé.
Nem el ha nya gol ha tó szem pont a sze zon
idő tar ta ma sem, vi lá gít rá Mik lós Pan na. 
– A hús vé ti idő szak csak hús vét nap já -
ra van ki he gyez ve. A té li sze zon sok kal
több kí sér le te zés re ad le he tő sé get, hi -
szen ilyen kor szep tem ber től egé szen
ka rá cso nyig kint le het nek a ter mé kek,
ami je len tő sen csök ken ti a vissz áru le -
he tő sé gét – mond ja a Nest lé Hun gá ria
brand me ne dzse re. – Ál ta lá ban ér de -
mes őket be il lesz te ni a tel jes már ka -
kon cep ci ó ba. Amit még tá mo ga tás
szem pont já ból ér de mes tud ni ró luk: vi -
szony lag rö vid idő szak alatt kon cent -
rál tan le het jó ered ményt el ér ni.
Ugyan ak kor pont a sze zo ná lis jel leg
mi att a tv-tá mo ga tás faj la go san na gyon
költ sé ges.
A ke res ke del mi for ga lom ban ki emel -
ten fon tos ilyen kor az idő zí tés: min -

den  nek szi go rú ütem terv sze rint kell
foly nia, hi szen ezen ter mé kek for gal -
ma va ló ban pár hét re, vagy akár csak
pár nap ra kor lá to zó dik – a feb ru ár
kö ze pi Va len tin-nap pél dá ul jó esé -
lyek kel pá lyá zik a „leg rö vi debb sze -
zon” ki tün te tő cím re.
– Nagy sze rep jut ilyen kor a te rü le ti
kép vi se lők nek, akik ru gal mas sá guk -
kal, gyor sa sá guk kal és prob lé ma meg -
ol dó ké pes sé gük kel se gí te nek a ter mé -
kek op ti má lis el osz tá sá ban, át cso por -
to sí tá sá ban a ke res ke del mi part ne re -
ink üz le te i ben – eme li ki Rédey Iván.

Egyen let sok is me ret len nel
A Sweet Point ese té ben az idő sza kos
ter mé kek az éves for ga lom nak kö rül -
be lül 40 szá za lé kát ad ják – az idei Va -
len tin-nap ra pél dá ul szív for má jú ko -
nya kos meg  gyel, il let ve cso ko lá dé pra -
li né val ké szül nek.
– Így akár ez egy jó pi a ci szeg mens is
le het ne. Ugyan ak kor, épp idő sza kos -
sá gá ból fa ka dó an, oly bá mű kö dik,
mint egy pó ker játsz ma, vagy mint egy
sokismeretlenes egyen let – mond ja
Hor váth Im re.

Ho gyan le het még is, a sok x és y el le -
né re, he lyes ered mény re jut ni? A ve -
zér igaz ga tó sze rint az idő sza kos ter -
mé kek nél rend kí vül fon tos tud ni,
mit, il let ve kit aka runk el ér ni ter mé -
künk kel? Rö vid vagy hos  szú tá von
gon dol juk azt pi a con tar ta ni? Cé lunk
he lye sen fel is mert pi a ci igény ki elé gí -
té se, vagy csak va la mi fé le trend után -
zá sa?
– Meg jegy zem: e té ma kör ben a pi a -
con dik tál ni, azt be fo lyá sol ni köny -
nyebb, mint kö vet ni a di va tot. Egy ben
elő nyö sebb is – fű zi hoz zá Hor váth
Im re. – Az idő sza kos ter mé kek ér té -
ke sí té si koc ká za ta va ló ban igen nagy.
De ezt tud ja min den gyár tó és ke res -
ke dő. Ez zel együtt kell él ni, vagy el fe -
lej te ni az egé szet. A ke res ke dő ket nem
meg győz ni kell, ha nem jó mi nő sé gű
áru val ki szol gál ni. Bár ami kor mind -
ös  sze azért árul nak mi nő sít he tet le nül
gyen ge mi nő sé gű árut, hogy a túl ol -
da li bolt nál ol csób bak le gye nek, ak -
kor va ló ban meg kel le ne őket győz ni.
De er re a be szál lí tó nem al kal mas. Azt
az élet fog ja meg ten ni. ■

Szalai Lász ló

polctükör
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Egy más tól el té rő stra té gi ák is
ered mény re ve zet het nek a
mély hű tött áruk pi a cán – ez
volt szá mom ra a leg na gyobb
ta nul ság, ami kor a pi ac sze -
rep lő i től ka pott vá la szo kat
ele mez tem. Per sze, hi szen
ma ga a pi ac is sok szí nű – az
alap zöld sé gek től az eg zo ti kus
ízkombinációkon át a pré mi um
des  szer te kig –, és a táp lál ko -
zá si tren dek is ked ve ző ek. De
az igaz ság hoz hoz zá tar to zik,
hogy a részt ve vő ket egy min -
dent el söp rő ten den cia is
moz gat ja elő re: a ke res ke del -
mi már kák do mi nan ci á ja.

I tt van mind járt a FINDUS, amely -
nek ügy ve ze tő igaz ga tó ja, Oster -
mayer Mik lós mél tán le het büsz ke

gyors fej lő dé sük re. Az el adott men  nyi -
sé get te kint ve 50, ér ték ben ki fe jez ve 44
szá za lék kal nö vel ték for gal mu kat egy
év alatt, mi köz ben a fa gyasz tott zöld sé -
gek pi a ca – a MEMBR pi ac ku ta tó cég
ada tai sze rint – 13, il let ve 15 szá za lé kot
nőtt. 
Az ered mény ér té két nö ve li, hogy min -
den ter mé kük FINDUS már ka név alatt
ver se nyez egy olyan pi a con, ahol a ke -
res ke del mi már kák ará nya az el adott
men  nyi ség ből kö rül be lül 46, a ki adott
fo rin tok ból pe dig 32 szá za lé kos a
MEMBR fel mé ré se alap ján. Rá adá sul
egy év alatt vo lu men ben 29, ér ték ben
mint egy 35 szá za lé kot fej lőd tek – vagy -
is a pi ac egé szé nél jó val na gyobb ütem -
ben.

Min dig egy lé pés sel előbb
– Az el múlt idő szak, va la mint a jö vő
ter mék be ve ze té sei hű en tük rö zik, hogy
a FINDUS mi lyen irány ban ha lad –
avat be a rész le tek be Ostermayer Mik -
lós. – Olyan ter mé ke ket fej lesz tünk és
ve ze tünk be, ame lyek a mo dern kor el -
vá rá sa i nak leg job ban meg fe lel nek.
Ezek kö zül a leg fon to sab bak: ke ve sebb

Afel té tek kö zött a ba rom fi,
azon be lül is a puly ka do mi nál.
Az el adá sok ból men  nyi sé gi ré -

sze se dést te kint ve a ba rom fi fel té tek
rész ará nya 89 szá za lék, míg a töb bi
hús fé le ség re csak 11 szá za lék jut, 2005.
október–2006. szep tem ber ben. 
A ba rom fi fel té tek nél men  nyi ség ben
is, ér ték ben is kö zel két szer an  nyit
ad nak el puly ká ból, mint csir ké ből. A
trend azon ban csir ké nél 5 szá za lék -
pont nö ve ke dést mu tat az elő ző ha -
son ló idő szak hoz ké pest, míg a puly -
ka 5 szá za lék pont tal csök kent. Jó val
nép sze rűbb a töl tet len ba rom fi fel tét,
mint a töl tött.
Eb ben a ka te gó ri á ban is meg fi gyel -
he tő a ke res ke del mi már kák elő re tö -
ré se. Ezt tá maszt ja alá, hogy a ba -
rom fi fel té te ken be lül a sa ját már ka
men  nyi sé gi ré sze se dé se 31 szá za lé -
kos volt 2006. au gusz tus–szep tem -

ber ben, ami 2 szá za lék pon tos nö ve -
ke dést mu tat 2005 meg egye ző idő -
sza ká hoz ké pest.
Ös  szes sé gé ben a mély hű tött fel té tek
kis ke res ke del mi for gal ma men  nyi -
ség ben 8 szá za lék kal emel ke dett
egyik év ről a má sik ra, amen  nyi ben a
2005 ok tó be ré től 2006 szep tem be ré -
ig tar tó idő sza kot ös  sze vet jük az elő -
ző év meg egye ző idő tar ta má val. 
A mély hű tött áruk for gal má nak nagy
ré szét ál ta lá ban a mo dern bolt tí pu -
sok bo nyo lít ják le. Kü lö nö sen ér vé -
nyes ez a mély hű tött piz zá ra, amely -
ből 30 szá za lé kot vitt el a hi per mar -
ket, 56-ot pe dig a 401–2500 négy zet -
mé ter kö zöt ti csa tor na, a 2005.
október–2006. szep tem ber kö zöt ti
idő szak ban. ■

TRENDEK MÉLYHŰTÖTT ÉLELMISZEREK

Modern store types 
dominate 
The retail trade of frozen products is growing. Sales of
meats exceed HUF 12 billion, frozen potato sales are over
HUF 3,5 billion, while frozen pizzas represent a market of
HUF 4,5 billion. Among meats poultry is dominant with a
market share of 89 per cent. Within poultry, the value of
turkey sales is double of chicken sales. Chicken sales
however, are improving at the expense of turkey. Private
labels are also gaining ground in this category. Last year,
the market share of private labels rose by 2 per cent to
31. Total sales of frozen meat grew by 8 per cent last
year. Sales of frozen potato also grew by 31 per cent, with
a 57 per cent market share for the private labels. Half of
the frozen pizzas sold were of quality brands, while one
third of the total volume sold belongs to special flavours. 
Most frozen products, especially pizzas, are sold in mod-
ern store types. ■
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Ör ven de te sen nö vek szik az ACNielsen ál tal
mért mély hű tött élel mi sze rek kis ke res ke del -
mi for gal ma. A fel té tek pi a ca meg ha lad ja a
12 mil li árd fo rin tot, a mély hű tött bur go nyák
pi a ca a 3,5 mil li árd fo rin tot, míg a kész piz zák
ese té ben kö zel 4,5 millárd fo rint nagy sá gú
pi ac ról be szél he tünk a 2005. ok tó ber től
2006. szep tem be rig tar tó idő sza kot te kint ve.

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

▲ ▲ ▲
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fő zés re szánt idő, egész ség tu da tos ság
fel ér té ke lő dé se, vál to za tos táp lál ko zás,
élel mi szer-biz ton ság. En nek meg fe le lő -
en a kü lön bö ző zöld ség ter mé ke ink –
WOK zöld ség ke ve ré kek, Ext ra Fine
zöld sé gek és ke ve ré kek – a kön  nyű és
egész sé ges táp lál ko zást, míg a hal- és
kész éte le ink (pél dá ul Halgratinok,
Svéd hús go lyó, Lasagna) pe dig a „gyor -
san és fi no mat” ve zérel vet kép vi se lik.
A FINDUS in no vá ci ós stra té gi á ja két
lá bon áll. Egy rész ről új ter mék fej lesz té -
se it és be ve ze té se it azok ra a te rü le tek re
kon cent rál ja, ahol már erős, nagy for -
gal mat re mél het. Más rész ről oda, ahol
akár tel je sen új ka te gó ri át is te remt het,
mint azt an nak ide jén a WOK-ter mé -
kek kel tet te. Idén is szám ta lan új don -
ság gal je le nik meg a pi a con, szin te
min den na gyobb ter mék ka te gó ri á ban.
Az in no vá ci ók mel lett még egy nyo mós
ér vet fel so rol az ügy ve ze tő igaz ga tó:
– Nem két sé ges, hogy előbb vagy
utóbb, de igény fo gal ma zó dik meg a
lán cok ré szé ről mi nő sé gi, hoz zá adott
ér té kű ter mé kek kel bő ví te ni ke res ke -
del mi már kás pa let tá ju kat. Er re egy
csak gyár tói már kák ban gon dol ko zó
cég csak egyet te het: „egy lé pés sel
előbb”. Va gyis in no vá ció, va la mint a
már ka is mert ség és a márkahű fo gyasz -
tói bá zis mind szé le sebb ki ala kí tá sa –
hang sú lyoz za az ügy ve ze tő igaz ga tó. –

Ez az út a fo gyasz tók meg nye ré sé hez
ne he zebb és költ sé ge sebb, de hos  szú tá -
von sze rin te min den kép pen ver seny -
előnyt biz to sít a ke res ke del mi már kák -
kal szem ben.

Zász lós ha jó után jö het a flot ta
A ke res ke del mi már kák el sőd le ge sen a
leg na gyobb for gal mú ter mék ka te gó ri -
ák ban – alap ve tő zöld sé gek és zöld ség -
ke ve ré kek, bur go nya, pa ní ro zott ba -
rom fi hú sok és jég kré mek – je len tek
meg, és sok szor olyan vál la la tok ad ják
hoz zá ne vü ket, ame lyek nek nincs elég
erős már ká juk vagy tő ké jük, hogy azt
épí te ni tud ják. „Élet ben ma ra dá suk”
gya kor la ti lag egyet len le he tő sé ge a ke -
res ke del mi már kák gyár tá sa – an nál is
in kább, mi vel a pi ac po la ri zá ci ó já nak
leg na gyobb vesz te sei a „B” már kák –,
ami azon ban az ál lan dó ár ver seny tük -
ré ben kön  nyen a vis  szá já ra is for dul hat.
Ha mond juk hol nap majd jön egy má -
sik PL-gyártó, jobb árat kí nál va.
A fa gyasz tott zöld sé gek kö zött – ahol
egyéb ként kö rül be lül 70 szá za lék a
monozöldségek ará nya, és 30 szá za lék
jut a ke ve ré kek nek – ma még csak ál ta -
lá ban az egy sze rűbb, a töb bi már ká zott
gyár tó ter mé ke i vel kön  nyeb ben ös  sze -
ha son lít ha tó ter mé ke ket ke re sik, il let ve
gyár tat ják le sa ját már ka ként a lán cok
kü lön bö ző gyár tók kal. Ilye nek a

monotermékek kö zül pél dá ul a zöld -
bor só, a ku ko ri ca vagy a sár ga hü ve lyű
zöld bab, il let ve a ke ve ré kek kö zött a
fran cia sa lá ta-alap és a me xi kói ke ve -
rék. Ilye ne ket ma szin te min den na -
gyobb ma gyar or szá gi gyár tó elő tud ál -
lí ta ni.
A ve lük foly ta tott harc ha tá roz za meg a
pré mi um Iglo már ka éle tét is, ame lyet
Ma gyar or szá gon a Globus Kon zerv ipa -
ri Nyrt. gyárt és for gal maz.
– Az Iglo ter mé kei a leg ma ga sabb mi -
nő sé get kép vi se lik a pi a con, az Iglo
Zsen ge zöld bor só ter mé ket a leg fej let -
tebb tech no ló gi á val gyárt juk, a ré gi ó -
ban egye dül ál ló mó don – hang sú lyoz za
Jencs Bá lint, a Globus Kon zerv ipa ri
Nyrt. mar ke ting kom mu ni ká ci ós és ter -
mék fej lesz té si ve ze tő je. – Az Iglo mind
a mai na pig en nek a zász lós ha jó nak kö -
szön he ti azt, hogy a ka te gó ri á já ban a
„top of mind brand awareness” po zí ci -
ót fog lal ja el, va gyis a fo gyasz tók fe jé -
ben az el ső he lyen sze rep lő már ka a
gyors fa gyasz tott zöld sé gek kö zött.
Ma már azon ban ez ön ma gá ban ke vés.
A fo gyasz tá si szo ká sok egy re in kább a
ké nyel mi ter mé kek fe lé tol ják a pi a cot.
Va gyis az a jobb ter mék, amel  lyel ke ve -
sebb a te en dő a kony há ban, gyor sab -
ban el ké szít he tő be lő le az asz tal ra szánt
étel. Ezt a ten den ci át egy részt a ro ha -
nóbb élet vi tel, más részt pe dig a szing li
élet mód dik tál ta fo gyasz tói el vá rá sok
ger jesz tik. Per sze eh hez az is hoz zá tar -
to zik, hogy egy re nő a fi ze tő ké pes ke -
res let ezek iránt.
– Az Iglo fel is mer te, hogy újí ta nia kell,
hi szen a pi a con fel lel he tő leg főbb ver -
seny tár sai bi zony né hány szeg mens ben
már előt te jár nak – is me ri el Jencs Bá -
lint. – Ezért 2007 az in no vá ció éve lesz
a már ka éle té ben, ren ge teg új ter mék -
öt let he ver a ter mék fej lesz té si te am asz -
ta lán, ame lyek kö zött szám ta lan ígé re -
tes nek mu tat ko zik. Ter mé sze te sen
tech no ló gi ai korlátai van nak a töb bi
szeg mens be va ló be lé pés nek, de a port-
fóliót et től füg get le nül to vább kí ván juk
bő ví te ni.
Az Iglo a be ve ze té sek kom mu ni ká ci ó -
já hoz ér de kes öt le tet vá lasz tott. A fo -
gyasz tók még em lé kez het nek Iglo ka pi -
tány ra ab ból az idők ből, ami kor halru-
dacskák is vol tak a kí ná lat ban. A
Globus ezek re az em lé kek re épít, és re -
ak ti vál ja Iglo ka pi tányt.

Gyor sab ban re a gál hat egy im por tőr
Mint egy 1500 pré mi um gyors fa gyasz -
tott ter mé ket for gal maz Ma gyar or szá -

ü lé sek a győ ze lem be

A fa gyasz tott zöld ség ke ve ré kek jó le he tő sé get je len te nek a gyár tói már kák nak, egy iz gal mas in no vá ció
ma még lé pés előnyt je lent a ke res ke del mi már kák kal szem ben
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gon az A&B StarVit Kft., az elő é tel től a
des  szer tig, a gaszt ro nó mi á nak és a kis -
ke res ke de lem nek egy aránt. Nagy múl -
tú eu ró pai cé gek kép vi se lő je ként gyors
re ak ci ót és ru gal mas sá got él vez het az
új igé nyek ki elé gí té sé ben. Rend sze re -
sen lá to gat ja az élel mi szer ipar meg ha -
tá ro zó eu ró pai ki ál lí tá sa it és szak mai
ren dez vé nye it, ahol nap ra ké szen tá jé -
ko zó dik az új irány za tok ról.
– A fő zés re szánt idő csök ke né se nem -
csak a ház tar tá sok ban je le nik meg új
elem ként, ha nem a gaszt ro nó mi á ban
is, hi szen a mun ka bé rek és köz ter hei
ott is je len tő sen emel ked tek az el múlt
idő szak ban – em lít meg egy ha zai ten -
den ci át Nagy An na, az A&B StarVit
Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja. – Va la mint
van nak olyan éte lek, mint pél dá ul az
erő le ves, ame lyek je len tős alap anyag-
igé nyű ek, hul lám zó a fo gyá suk. Ezek re
is tud cé günk ma gas mi nő sé gi igé nye -
ket ki elé gí tő kész meg ol dá so kat ad ni.
A gaszt ro nó mi á ban már csak a szi go ro -
dó élel mi szer-biz ton sá gi elő írá sok mi -
att is ug rás sze rű en nő a fél kész és kész -
ter mé kek for gal ma. Ugyan is a gyár tó
ál tal a ter mé ken jel zett idő pon tig biz tos
jó a mi nő ség, és egy eset le ges ÁNTSZ-
vizsgálatnál nem kell kö rül mé nye sen
bi zo nyí ta ni, hogy pon to san mi kor ki
mit csi nált az ak tu á li san el len őr zött té -
tel lel.
– Cé günk stra té gi ai ka te gó ri á i ban nem
jel lem ző a ke res ke del mi már kák ver se -
nye, de ezt mi tu da to san ala kí tot tuk így
– szö ge zi le Nagy An na. – Ter mesz té -
sen örök ke res ke dői di lem ma a na -
gyobb for gal mat kis ár rés sel, vagy ki -

sebb for gal mat nagy ár rés sel. Mi nem
me gyünk be le ár har cok ba sem a retail
szek tor ban, sem a gaszt ro nó mi á ban.
Szol gál ta tás ban és mi nő ség ben nyúj -
tunk töb bet.

Start ra vá ró kon cep ci ók
A mély hű tött bur go nyák front ján még
ros  szab bul áll a harc a gyár tói már kák
szem szö gé ből, mint a fa gyasz tott zöld -
sé gek nél. Pauer Ti bor, a pi ac ve ze tő
Aviko már kát for gal ma zó Pan non Frost
Kft. ér té ke sí té si me ne dzse re úgy be csü -
li, hogy má ra a pi ac nak vo lu men ben
ke ve sebb mint 20 szá za lé kát fe di le a
há rom je len tő sebb, tal pon ma radt
gyár tói már ka. Na gyobb sze let a kü lön -
bö ző, gya kor ta vál to zó, ár har cos „B”
már ká ké, és a pi ac nak már több mint
fe lét ad ják a kü lön bö ző ke res ke del mi
már kák.
A mély hű tött bur go nya for gal ma el ső -
sor ban a nyers bur go nya bol ti árá val
van szo ros kap cso lat ban, amely, ha ma -
gas, töb ben for dul nak a re la tí ve ol -
csóbb kész ter mé kek fe lé. A pi ac nö ve -
ke dé sét az el múlt 1-2 év ben a ke res ke -
del mi már ka ge ne rál ta, az Aviko for gal -
ma és ré sze se dé se el ső sor ban ér ték ben
mu tat je len tős bő vü lést.
– A ha sáb bur go nya és a gyors fa gyasz -
tott bur go nya ter mé kek ked venc cél -
pont jai a ke res ke del mi már kák nak, hi -
szen jó vo lu ment biz to sí ta nak – ne ve zi
meg a fő in do kot Pauer Ti bor. – Mint
min den már ká nál, úgy az Avikónál is
az ál lan dó ma gas mi nő ség, a komp ro -
mis  szu mok tól men tes lo gisz ti kai csa -
tor na és a már ka név mö gött ki ta pint -

ha tó meg bíz ha tó ság azok a több let ér té -
kek, ame lyek a vá sár ló nak ér té ket biz -
to sí ta nak a pén zé ért.
Sza va it nyo ma té ko sít ja, hogy eb ben a
szeg mens ben is ke rült ko moly gya nú ba
for gal ma zó, aki át cso ma golt le járt sza -
va tos sá gú ter mé ke ket, és ezt a mé di á -
ban be mu tat ták. Így a ke res ke del mi
part ne rek és vá sár lók is lát hat ták, mi az
ára az ol csó ság nak.
Az Aviko két fő ter mék fej lesz té si irá nya
jól il lesz ke dik az egész ség tu da tos, il let -
ve kü lön le ge sebb ízek re vá gyó fo gyasz -
tók igé nye i hez. Hi szen egy rész ről ter -
mé kei túl nyo mó ré sze már olaj nél kül,
sü tő ben is el ké szít he tő, így nem szív
ma gá ba ola jat a sü tés so rán, a tep si ben
sül ro po gós ra. Más rész ről egy re ked -
vel teb bek az Aviko íze sí tett bur go nyái,
kü lö nö sen a fok hagy más be vo nat tal
ké szü lő bur go nya ge rez dek. 
– Ko moly elő re lé pé si le he tő sé get lá -
tunk az er nyő már kák ki ala kí tá sá ban –
te kint elő re Pauer Ti bor. – A hol land
Aviko a bur go nya szak ér tő je, ezért Ma -
gyar or szá gon je len leg csak bur go nya -
ala pú ter mé kek for gal ma zá sát vég zi, a
gyár tás er re spe ci a li zá ló dott. Ám van
olyan ke let-eu ró pai or szág, ahol a már -
ka ki ter jesz té se ap ró lé pé sek kel el in -
dult. Ná lunk is az új don sá gok kö zül je -
len leg több kon cep ció vár start ra.
A már fel vá zolt fo gyasz tói tren de ken
túl a ma gya ros ízvilágban ta lál ta meg a
hoz zá adott ér té ket a MIRELITE Cse pel
Kft. új ter mék csa lád já nak fej lesz té se -
kor. A kon cep ció ki ala kí tá sa so rán ter -
mé sze te sen fi gye lem be vet ték a fo -
gyasz tók ro ha nó élet vi tel ét, a fő zés re
szánt idő csök ke né sét, ám ar ra is nagy
hang súlyt fek tet tek, hogy gyors fa gyasz -
tott lé tük re a ter mé kek még is a le he tő
leg na gyobb mér ték ben ad ják vis  sza a
há zi as íze ket.
– A Rolling Food ter mék csa lád 6 tag ja
né hány perc me le gí tés után azon nal fo -
gyaszt ha tó. A há rom ada gos ter mé kek
olyan kor sze rű tech no ló gi á val ké szül -
nek, hogy fa gyasz tott ál la po tuk el le né -
re akár fa la ton ként ada gol ha tók. Ez
egy sze mé lyes ház tar tá sok nak is ki vá ló,
ugyan ak kor iga zod hat a csa lá dok tag -
jai  nak kü lön bö ző idő be osz tá sá hoz is –
fog lal ja ös  sze a leg fon to sabb ter mék jel -
lem ző ket Szalay Haj nal ka mar ke ting -
ve ze tő.
A cég egész gyors fa gyasz tott fél kész és
kész ter mé kek ből ál ló szor ti ment jé re
jel lem ző, hogy a receptúrák ki ala kí tá -
sá nál és az alap anyag ok ki vá lasz tá sá nál
ki emel ten ke ze lik az egész sé ge sebb
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A ke res ke del mi már kák tá ma dá sa a fa gyasz tott bur go nyák kö zött kü lö nö sen ag res  szív, de itt is 
lé tez nek va ló di ter mék elő nyö ket je len tő fej lesz té si irá nyok
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táp lál ko zás igé nye it, ezért a ter mé kek
hoz zá adott tar tó sí tó szert nem tar tal -
maz nak.

Gyár tók a mo no ton ság el len
Szalay Haj nal ka sze rint ha zánk ban a
fa gyasz tott ter mé kek, ezen be lül a kész -
éte lek fo gyasz tá sa és meg íté lé se is el -
ma rad a kül föl di mu ta tók hoz ké pest.
– A gyors fa gyasz tott ter mé kek át fo gó
nép sze rű sí té sé re len ne szük ség, amely
nem csak az olyan köz is mer tebb ka te -
gó ri ák ra fokuszál, mint a zöld ség-gyü -
mölcs, a bur go nya vagy a piz za, ha nem
a tel jes szek tort erő sí ti – ajánl ja a pi ac
sze rep lő i nek.
Bár a ver seny tár sak kö zös fel lé pé se a
ter mék kör nép sze rű sí té sé re (vagy épp
a gyár tói már kák vé del mé ben) még vá -
rat ma gá ra, el adás ösz tön ző esz kö zök
te kin te té ben már ko moly elő re lé pés
tör tént az el múlt évek ben.
A hű tő pul tok mo no ton fe hér sé gét elő -
ször a FINDUS tör te meg az úgy ne ve -
zett „Wok-corner” ter mék el vá lasz tók -
kal. Ezt az óta töb ben adap tál ták. Ma
már egy re több he lyen ta lál koz ha tunk
egye di hű tők ki he lye zé sé vel is – csak a

Globus 2006 fo lya mán 150 má sod la gos,
egye di Iglo-hűtőt he lye zett ki or szá go -
san. Per sze, ez is ka te gó ria füg gő: a bur -
go nya ár ré se pél dá ul már nem bír ja el,
így az Aviko el sőd le ges fegy ve re a kós -
tol ta tás.
A gaszt ro nó mi á ban is van nak új öt le tek.
Az A&B StarVit pél dá ul az or szág kü lön -
bö ző nagy vá ro sa i ban „Foodshow”-t
ren dez, ahol ven dé gül lát ják a ven dég -

lá tó so kat. Itt élet sze rű kö rül mé nyek
kö zött kós tol hat ják meg a ter mé ke ket.
– Meg ol dást je lent het ne a jö vő re néz -
ve egy részt a szál lí tók együt tes fel lé pé -
se, va la mint a ke res ke dők kel kö zös ka -
te gó ria fej lesz tés, be von va eb be a fo -
lya mat ba a kü lön bö ző esz kö zök gyár -
tó it is – ál la pít ja meg Ostermayer Mik -
lós. ■

Szalai L.

polctükör
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Escape to victory
Very different strategies might all be successful in the market of frozen products – this is the con-
clusion I came to after analysing the answers I got from  market players. This came as no surprise
to me, since the market itself is very diverse. 
FINDUS is a company which has seen fast development - 50 per cent in terms of quantity and 44
per cent in terms of revenues, during the last year. This is a fine achievement in a market where
46 per cent of the total quantity sold belongs to private labels. 
FINDUS innovation strategy – the secret behind their success – is based on focusing innovation
and product introduction in fields, where they are already strong, and also on creating entirely
new categories, like WOK products used to be. Retailers welcome products which represent
added value and this encourages innovation. 
Private labels appeared in categories with the biggest turnover, like basic foods, and often belong
to companies which do not have sufficient financing or a strong enough brand to develop.
Focusing solely on price can be risky however, since a new PL with an even lower price can always
appear.
Iglo, a premium brand produced and distributed by Globus in Hungary represents the highest
quality and enjoys top brand awareness. This, however is no longer enough, as the market is mov-
ing towards convenience products which can be prepared in the shortest time. Innovation is the
answer to this challenge, with many new products coming out in 2007. Captain Iglo will be re-acti-
vated for the communication of  the new product introductions.
A&B StarVit Kft. is a distributor of over 1500 premium frozen products. It can respond rapidly and
flexibly to market changes as the importer of  prestigious European companies. The shorter peri-
od of time available for cooking is not only a consideration in households, but also in gastronomy,
as well. More stringent food safety regulations also favour ready to serve or partially prepared
foods, since big companies assume responsibility for the quality of food. 
Manufacturers’ labels are in an even more difficult position in the market of frozen potatoes than
in that of  frozen vegetables. Today, less than 20 per cent of the total quantity in the market
belongs to the three major, surviving brands. “B” brands have a larger market share, while more
than half of the market belongs to private labels. Aviko is a brand that offers reliability, a major
consideration, when buying frozen products. Most of their products can be prepared without
using oil, and they also sell flavoured products. They are contemplating development in the direc-
tion of becoming an umbrella brand.
The new product family of MIRELITE Csepel Kft. offers added value in traditional Hungarian
flavours. Rolling Food products can be served within a few minutes and can be portioned. They
also place special emphasis on using healthy ingredients.
Frozen products are not as popular in Hungary as in foreign countries. Joint promotional efforts by
competitors might not be a bad idea to encourage consumption. Another idea – first used by
FINDUS for their WOK-corners - is to change the boring white look of refrigerators. 
A new idea in gastronomy, used by A&B StarVit. is organising “foodshows” for restaurant owners,
where they can sample products as if they were the guests. ■

Szponzorált illusztráció
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Dr. Bubo egyik bölcs meg ál la -
pí tá sa sze rint ne si esd el az el -
me be teg meg gyó gyí tá sát,
mert né ha jól jö het a ház nál.
Hogy ez mi ről ju tott eszem -
be? A tea pi ac vég ső so ron „jól
jött ki” ab ból az el múlt évek -
ben el ter jedt tév hit ből, hogy a
fe ke te tea egész ség te le -
nebb, mint a töb bi. A köz fi -
gye lem más te a fé lék fe lé for -
dult, ez pe dig szé le sebb re tár -
ta a ka pu kat az in no vá ci ók és
a tea ivás kul tú rá já nak fej lesz -
té se előtt.

Ate á nak te hát si ke rült ér té ke seb -
bé vál nia a fo gyasz tók sze mé ben
az el múlt 5-10 év ben, ami a töb -

bi ital ka te gó ri á ról nem mond ha tó el
en  nyi re egy ér tel mű en. A szén sa va so kat
az egész ség te len sé gük ről el ter jedt köz -
vé le ke dés hát rál tat ta. Az ás vány vi zek
si ke res sé gé hez egyen le te sen csök ke nő
ár szín vo na luk is hoz zá já rult, ami a for -
gal ma zók nye re sé ges sé gét már ko mo -
lyan ve szé lyez te ti. A gyü mölcs lé pi a cán
pe dig a ma ga sabb gyü mölcs tar ta lom
fe lé moz du lás csak most kez dő dött, és
egy elő re nem ren dez te át alap ja i ban az
el adá so kat.
Ta lán még a ká vé, a má sik nagy for ró -
ital-ka te gó ria az, ame lyik el mond hat ja
ma gá ról: si ke rül új utak ra te rel nie a fo -
gyasz tói szo ká so kat a 3 in 1 ter mé kek -
kel. De még a ká vé pi ac sem tud en  nyi,
gyár tói szem pont ból ked ve ző ten den ci -
át fel mu tat ni: az el adá sok nő nek, mint
ahogy a leg több szeg mens át lag ára is. A
ke res ke del mi már ka 10-11 szá za lé ka
sem ne vez he tő fé le lem kel tő nek. 

Gyors gyár tói re ak ci ók
A fe ke te tea ko ráb bi do mi nan ci á ja meg -
dől ni lát szik: a zöld, élet mód- és gyógy -
te ák erő söd nek. Ez pe dig tá gabb te ret
ad az in no vá ci ó nak, szé le sí ti a már kák
moz gás te rét, nö ve li a pro fi ta bi li tást.
– A fe ke te tea ré sze se dé se a tel jes pi ac -
ból va ló ban né mi leg csök kent, de ér -

Atea pi a cát to vább ra is az évek
óta tar tó las sú nö ve ke dés jel -
lem zi. Ér ték ben va la mi vel

gyor sab ban emel ked tek az el adá sok,
mint men  nyi ség ben. Az éves for ga -
lom meg ha lad ja az 1,4 ezer ton nát,
ér ték ben pe dig csak nem 9 mil li árd
fo rint, 2005. november–2006. ok tó -
ber ben.
A fil te res sok kal nép sze rűbb, mint a
fű, és a kü lönb ség to vább nö ve ke dett.
A bol tok ban ér té ke sí tett men  nyi ség
78 szá za lé ka fil te res a szó ban for gó
ti zen két hó na pos idő szak ban, ami 3
szá za lék pont tal ha lad ja meg az elő ző
évi mu ta tót. Így a tea fű re 22 szá za lék
ju tott.   
A fo gyasz tói át lag árak né mi leg
emel ked nek a leg ke re set tebb te a faj -
ták nál. Egy do boz fil te res fe ke te tea
az egy év vel ko ráb bi 214 fo rint után
ta valy ok tó ber ben át la go san 219 fo -

rint ba ke rült. A fil te res fe ke te tea
gyü möl csös íze sí tés sel cso ma gon -
kén ti át lag ára 180-ról 212 fo rint ra
vál to zott. 
A tea kis ke res ke del mé ben to vább
erő söd tek a mo dern bolt tí pu sok po -
zí ci ói. Hi per mar ket re 29 szá za lék, a
401–2500 négy zet mé te res csa tor ná ra
30 szá za lék jut a tea kis ke res ke del mi
ér té ke sí té sé ből, 2005. november–2006.
ok tó ber ben. Egy év vel ko ráb ban
ugyan ez a két mu ta tó 27 és 28 szá za -
lé kos volt. A má sik ol da lon ve szí te -
nek pi a ci ré sze se dé sük ből a ha gyo -
má nyos, 400 négy zet mé te res nél ki -
sebb üz le tek. ■

TRENDEK TEA

The market has expanded
both in terms of value and
volume
Fruit tea has become more popular than black tea,
according to November 2006 – October 2006 retail fig-
ures. Herbal tea and green tea have also gained market
share at the expense of black tea. The tea market has
been expanding steadily for years. Total annual sales
exceed HUF 9 billion in value and 1,4 thousand tons in
volume. Filter teas are much more popular than tradi-
tional teas, they have a market share of 78 per cent in
stores. Average consumer prices are rising, with HUF
219 last October, compared to HUF 214 a year before.
Modern store types have further improved their posi-
tions in the retail trade of tea. Hyper-markets had a 29
per cent market share, while stores in the 401-2500
sqm category had 30. The market share of traditional
stores with less than 400 sqm of floor space is shrink-
ing. ■

Már nem oly
Ér ték ben is, men  nyi ség ben
is bő vült a tea pi ac

Hely cse re a tea szeg men sek rang lis tá ján: a
gyü mölcs tea men  nyi ség ben is meg elő zi a
fe ke tét, a kis ke res ke del mi for ga lom 2005.
november–2006. ok tó be ri ada tai sze rint. A
har ma dik gyógy tea és a ne gye dik zöld tea
is a fe ke té től vett el pi a ci ré sze se dést az
elő ző év hez ké pest.

Ju hász Kin ga
ügy fél szol gá la ti me ne dzser,
ACNielsen

▲ ▲ ▲

A tea kis ke res ke del mi el adá sa i nak 
men  nyi sé gi meg osz lá sa, bolt tí pu sok sze rint,
szá za lék ban
Bolt tí pus 2004. IX.– 2005. IX.–

2005. X. 2006. X.
2500 nm fe lett 27 29
401-2500 nm 28 30
201-400 nm 11 10
51-200 nm 19 18
50 nm és ki sebb 8 8
Pa ti ka 5 5

For rás: ACNielsen 

A tea főbb szeg men se i nek ré sze se dé se a 
– men  nyi ség ben mért – kis ke res ke del mi 
for ga lom ból, szá za lék ban 
Szeg mens 2004. IX.– 2005. IX.–

2005. X. 2006. X.
Fe ke te tea 38 33 
Gyü möl csös tea 36 37
(íze sí tett fe ke te + 
va ló di gyü möl csös)
Zöld tea 6 7
Gyógy tea 20 23

For rás: ACNielsen 
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ték ben még min dig a leg na gyobb a
szeg men sek kö zül – ál la pít ja meg Bárdi
Éva, az Unilever Ma gyar or szág Kft. tra -
de mar ke ting me ne dzse re. – A szeg -
mens ér ték ben ve ze tő már ká ja a
Lipton, azon be lül is a Lipton Yellow
Label, amely be ve ze té se óta ikon a vá -
sár lók sze mé ben a fe ke te te ák kö zött.
A zöld, her ba- és va ló di gyü mölcs tea
szeg men sek megnövekedett ré sze se dé -
se an nak is kö szön he tő, hogy a pi ac
sze rep lői új don sá gok be ve ze té sé vel és
azok cél zott kom mu ni ká ci ó já val re a -
gál tak az egész ség tu da tos élet mód tér -
hó dí tás ára, hang sú lyoz za Bár di Éva. 
En nek meg fe le lő en a Lipton is szé le sí -
tet te portfólióját, és 2002-től fo lya ma -
to san dob ja pi ac ra új don sá ga it. Az el -
múlt 4 év ben 16 új ter mé ket ve zet tek be
a fent em lí tett szeg men sek ben, ezen
be lül is egy 4 ter mék ből ál ló mi nő sé gi
szá las tea-kol lek ci ót, amely a 2006-os év
meg le pe té se volt. Ezek a te ák ki fe je zet -
ten a ma gas mi nő sé get ked ve lő, az egy -
re ter je dő tea há zi kul tú rát sze re tő fo -
gyasz tó kat cé loz zák meg, még a gyár tót
is meg le pő si ker rel.
– Ez is mu tat ja, hogy a tea fon tos és ve -
ze tő ka te gó ri á ja le het az egész ség trend -
nek, és hogy egy ki vá ló mi nő sé gű ter -
mék ese tén a ma ga sabb árat is haj lan -
dók meg fi zet ni a vá sár lók – szö ge zi le
Bár di Éva. – Ezért sem ér de mes az ol csó
ter mé kek fe lé el vin ni a hang súlyt sem a
gyár tói, sem a ke res ke dői ol da lon, hi -
szen ez zel csak mér sé kel nénk a ka te gó -
ri á ban rej lő nö ve ke dé si le he tő sé ge ket.

Hi tek és tév hi tek
– A fo gyasz tók, vá sár lók nap ja ink ra
sok kal tu da to sabb élet mó dot él nek,
mint a meg elő ző évek ben. Ez ki hat tea -
fo gyasz tá si szo ká sa ik ra is – ál la pít ja
meg Kőcs Zsu zsa, a Herbária Zrt. ke -
res ke del mi igaz ga tó ja. – Ma már a fo -
gyasz tók nem csu pán „han gu la ti ala po -
kon” fo gyasz ta nak te át, fi gye lem be ve -
szik a szezonalitást, az év szak ok vál to -
zá sa it, az év szak ok hoz köt he tő pa na -
szo kat, mint pél dá ul meg hű lés, ízü le ti
prob lé mák. Fel gyor sult vi lá gunk ban
hang súlyt fek tet nek a pre ven ció, a be -
teg ség meg elő zés ak tív meg va ló sí tá sá ra
is, amely nek kö szön he tő en erős nö ve -
ke dés mu tat ko zik a gyógy ha tá sú tea ke -
ve ré kek szá las és fil te res va ri á ci ó i nak

for gal má ban, va la mint im már az élel -
mi szer üz le tek ben is min den ki szá má ra
el ér he tő egy kom po nen sű, úgy ne ve zett
mono gyógy nö vény te ák el adá sá ban.
A pi ac szí ne se dé sé hez még egy té nye ző
is hoz zá já rult: a zöld és más élet mód te -
ák egész sé ge sebb jel le gé ről el ter jedt hit
– pon to sab ban tév hit, a for gal ma zók
sze rint.
– Hi szen iga zá ból a fe ke te tea teintar-
talma nem éri el a na pi biz ton ság gal
be vi he tő kof fe in men  nyi ség ötö dét sem.
Te hát kel lő en sti mu lál ja a szer ve ze tet,
és nem ter he li meg a gyom rot. Hos  szú
fris ses sé get biz to sít a ked ve ző élet ta ni
ha tá sa mel lett: az antioxidánsok fel sza -
ba dít ják a kró ni kus be teg sé ge ket oko zó
sza bad gyö kö ket, hoz zá já rul nak im -
mun rend sze rünk kar ban tar tá sá hoz,
flu or tar tal ma vé di a fo gat – so rol ja Víg
Ka ta lin, a Sa ra Lee Hun ga ry Zrt. már -
ka cso port-me ne dzse re. – A fe ke te tea
min den kép pen az egyik leg egész sé ge -
sebb na pi fo lya dék a víz után.
És hogy mi ért is ter jedt el a tév hit?
Helyes Hil da, a Maresi Foodbroker Kft.
brand me ne dzse re így ma gya ráz za:
– Egy sze rű en an  nyi tör tént, hogy a zöld
te á val kez dőd tek meg az élet ta ni ha tá -
sok ra vo nat ko zó tu do má nyos vizs gá la -
tok, és a po zi tív tu laj don sá go kat ki -
hasz ná lan dó más ipar ágak (pél dá ul a
koz me ti kai ipar) gyor san le csap tak a
zöld te á ra, mint alap anyag ra. A fe ke te
te á ban csak nem ugyan azok a ked ve ző
ha tá so kat nyúj tó ás vá nyi anya gok,

antioxidánsok és egyéb ös  sze te vők ta -
lál ha tók meg, mint a zöld te á ban – csu -
pán ke ve sebb tu do má nyos vizs gá la ti
ered mény áll ren del ke zé sünk re er ről.

Rooibos-robbanás
A fo gyasz tói szo ká sok vál to zá sa ter mé -
sze te sen nem csak hi tek és tév hi tek
ered mé nye: ma guk a gyár tók is erő tel -
je sen ala kít ják az íz lést in no vá ci ók kal
és kom mu ni ká ci ó val. Ha 2006 ter mék -
be ve ze té se it át te kint jük, meg ál la pít hat -
juk, hogy va ló ban új sze rű ter mé kek és
cso ma go lá sok je len tek meg, ame lyek
rek lá mo zá sa a fi gye lem fel kel tő jel leg
mel lett in for má ci ót is köz ve tí tett a fo -
gyasz tók fe lé.
A ta va lyi év egyik nagy sztár ja volt a
rooibos, amely kof fe in men tes, va la -
mint édes kés ízű, ezért cuk ro zást nem
igé nyel – te hát két jel lem ző jé vel is meg -
fe lel az egész ség tu da tos vá sár lók igé -
nye i nek. Min den for gal ma zó igyek szik
erő sí te ni eb ben a szeg mens ben, azon -
ban a rooibos-eladások több mint 50
szá za lé kát te szi ki a Pickwick ter mék -
csa lád, amely nek ízvilága egye di: elő -
tér be he lye zi a gyü möl csös va ri án so kat
a klas  szi kus rooibos ízek mel lett.
Ugyan ak kor a még min dig leg na gyobb
fe ke te tea-szeg mens sem me rült ki öt le -
te ket és le he tő sé ge ket te kint ve. A Sa ra
Lee pél dá ul, Pickwick már ká ján be lül,
az íze sí tett fe ke te te ák kö zött két íz ből
ös  sze kom bi nált ter mé ké vel, a Fruit
Twisterrel je lent meg.

m olyan fe ke te a tea vi lág
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A Pickwick Gyü mölcs tea va ri á ci ós te ák
mai na pig a pi ac ve ze tő ter mék va ri án -
sai ér té ke sí té sü ket te kint ve, ame lye ket
az óta sok más gyár tó igyek szik kö vet ni.
Ezért újabb nagy si ker re szá mí tó
ízkombinációkat mu ta tott be idén a
vál la lat: pi ac ra dob ták a 4-fé le ízt tar -
tal ma zó Rooibos, Csip ke bo gyó va ri á ci -
ós do bo zo kat.
A va ló di gyü mölcs tea szeg mens ben kü -
lön le ges ízek kel jöt tek ki az él ve zet ori -
en tált fo gyasz tók szá má ra, a Pickwick
Leafs pe dig az ínyen ce ket cé loz za meg:
pré mi um szá las te á kat kí nál egye di,
sely mes pi ra mis fil ter ben. 
– Ed dig egy gyár tó sem fil te re zett szá -
las te át, de a ter mék ben lé vő tea is új -
don ság, mert va ló di vi rá go kat is tar tal -
maz, kü lön le ges tea cser jék van nak
ben ne – jel zi Víg Ka ta lin. – Ezen kí vül
2006-ban meg újí tot tuk va ló di gyü -
mölcs te á in kat is.

A Herbária Zrt. kö zel 50 új ter mék kel
ruk kolt ki. A Pan non hal mi ter mék csa -
lá don be lül ki fej lesz tet tek több új ke ve -
rék te át. Pél dá ul a sa lak ta la ní tó, bo rí té -
kolt filterteát, egy fo gyó kú rát ki egé szí -
tő, egy ve se-, va la mint egy ízü le ti prob -
lé mák eny hí té sé re szol gá ló ke ve rék te -
át. A Herbária ter mék csa lád leg újabb
tag jai a Herbária Han gu lat ja ví tó, a
Herbária Me mó ria és a Herbária Cu -
kor di é tát ki egé szí tő bo rí té kolt filtertea.
A ter mék kí ná lat ban meg je len tek a bio-
gyógynövényteák, ame lyek a meg szo -
kott el adá si csa tor ná kon kí vül he lyet
ta lál nak a hi per mar ket- és szu per mar -
ket-há ló za tok kü lön bio- és re form élel -
mi sze re ket fel vo nul ta tó pol ca in is.
– Ter mék be ve ze té se ink ki vé tel nél kül
si ke re sek vol tak, mi vel a ke res ke dői és
fo gyasz tó vis  sza jel zé sek alap ján fej lesz -
té se ink iga zod nak a pi ac igé nye i hez –
je len ti ki Kőcs Zsu zsa.

Bár a Maresi Foodbroker ál tal for gal -
ma zott Twinings vá lasz té ká ban ha gyo -
má nyo san a fe ke te te ák játs  szák a leg -
fon to sabb sze re pet, a gyár tó juk sem
hagy ja fi gyel men kí vül a tren det. Így a
már ka csa lád ban egy re na gyobb súlyt
kap nak a zöld és a gyógy te ák. Ezt fi gye -
lem be vé ve ve zet te be ta valy a ma gyar
for gal ma zó a Twinings Gunpowder tea
fém do bo zos ki sze re lé se mel lé a pa pír -
do bo zos vál to za tot, mond hat ni, után -
töl tő ki sze re lés ként, va la mint a Rooibos
te át és egy gyü möl csös gyógy tea-vá lo -
ga tást. 2006 kü lön le ges sé ge ként je lent
meg a 300 éves ju bi le um ra ké szült
Celebration Blend el ne ve zé sű Twinings
tea, amely csak az idei év tea sze zon já -
nak vé gé ig (2007 ta va szá ig) kap ha tó.
– 2006 kel le mes meg le pe té se a már ka
éle té ben az volt, hogy a Twinings nyá ri
(jú ni us–au gusz tu si) el adá sai a me leg
el le né re két szám je gyű nö ve ke dést mu -

Egy 800 mil lió fo rint nagy ság ren dű be ru -
há zás ered mé nye kép pen új cso ma go ló gé -
pek kel in dul ne ki a 2007-es év nek a Sa ra
Lee Hun ga ry Zrt. A 2 új Fuso gép a ha zai
ter me lés ben egye di tech no ló gi át ho no sít
meg: ult ra han gos he gesz tés sel ala kít ják ki
a pi ra mis ala kú Pickwick Leafs nejlonfil-
tert, szem ben a me le gen he gesz tett ha -
gyo má nyos fil te rek kel.
– Az új gé pek üzem be he lye zé sé vel pil la -
nat nyi lag 15 gép mű kö dik, és a terv 3350
ton na tea a 2006. június–2007. jú li us kö -
zöt ti pénz ügyi év ben. Ter me lé sünk kö zel
há rom szo ro sa a 6 év vel ez előt ti nek –
mond ta Tóth Ti bor, a Sa ra Lee Hun ga ry
Zrt. gyár igaz ga tó ja a gyár ban tar tott saj -
tó tá jé koz ta tón, no vem ber 29-én.
A Fusóval cso ma golt ma gas mi nő sé gű
Pickwick Leafs szá las tea ma már egy re
ked vel tebb Eu ró pá ban, és egye di, pi ra mis
ala kú fil te res ki sze re lé se is hó dít kül hon ban.
– A Pickwick Leafs tea az utób bi évek

egyik leg na gyobb in no vá ci ó ja – ál la pí tot -
ta meg dr. Se res Ti bor, a Sa ra Lee Hun ga -
ry Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó ja. – A szá las
te ák fo gyasz tá sa egy re nép sze rűbb itt -
hon az igé nye sebb vá sár lók kö ré ben,
mint egy 80 ton nát adunk el be lő le. Fil te -
res vál to zat ban idá ig nem volt kap ha tó
ha zánk ban, ezért iga zi uni kum nak szá mít
a prak ti kus és mu ta tós ki sze re lés. Vál la -
la tunk cél ja a be ru há zás sal, hogy erő sít -
sük ve ze tő tea pi a ci po zí ci ó in kat, va la -

mint, hogy emel jük Ma gyar or szág
el ső szá mú tea már ká já nak je len -
lét ét a pré mi um szeg mens ben.
A Leafs te ák a kis ke res ke de lem -
ben há rom kü lön bö ző íz ben vá sá -
rol ha tók meg 10 fil te res ki sze re -
lés ben, va la mint 4 kü lön bö ző íz -
ben a ven dég lá tó üz let ág ban, 25
fil te res ki sze re lés ben. A Pickwick
Leafs Golden Darjeling, a Pickwick
Leafs Green blossom zöld tea, a

Pickwick Leafs Cape Red, a Rooibos ala pú
kof fe in men tes tea és (csak a ven dég lá -
tás ban kap ha tó) az Imperial Earl Grey fe -
ke te tea kü lön le ges esz té ti kai él ményt is
nyúj ta nak, hi szen a ma gas mi nő sé gű tea -
le ve lek tea ital-ké szí tés köz ben lát vá nyo -
san bon ta koz nak ki a sely mes pi ra mis fil -
ter ben. Ezt a lát ványt se gí ti meg ta pasz -
tal ni a fo gyasz tók nak a ven dég lá tó üz let -
ág ban hasz nált 5 ré szes üveg te ás kész let.
A ha zai ká vé- és a tea pi ac ve ze tő vál la la ta
meg ha tá ro zó sze re pét a fo lya ma tos in no -
vá ci ó nak kö szön he ti: az el múlt 10 év ben
meg kö ze lí tő leg 5 mil li árd fo rint nyi be ru há -
zást haj tott vég re. Ezek kö zül a leg fon to -
sab bak a ká vé- és tea cso ma go ló gé pek,
és a ká vé pör kö lő gé pek te le pí té se.
A fo lya ma tos be ru há zá sok nak kö szön he -
tő en a vál la lat a cég cso port má so dik leg -
na gyobb köz pont ja Eu ró pá ban (12 or szá -
got lát el te á val). A ha zai gyár ve ze tő je in -
nen irá nyít ja a hol land, a dán, a len gyel és
a gö rög ter me lést is. ■

Tea leaves in filters from
Sara Lee
As a result of a HUF 800 million investment Sara Lee is
starting the year with new, Fuso packaging machines which
use ultra-sonic fusion to seal the pyramid-shaped Pickwick
Leafs nylon filters. High quality Pickwick Leafs, one of the
major innovations in recent times, is popular in Europe. Four
variants are available: Pickwick Leafs Golden Darjeling,
Pickwick Leafs Green blossom green tea, Pickwick Leafs
Cape Red, a Rooibos based tea and Imperial Earl Grey (only
for HORECA). ■

Szá las tea fil ter ben a Sa ra Lee-től

Szponzorált illusztráció

Szponzorált illusztráció
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tat tak az elő ző év ha son ló idő sza ká hoz
ké pest. Rá adá sul a jól si ke rült nyár nem
csu pán a ma tren di nek szá mí tó zöld és
gyógy te ák nak volt kö szön he tő, ha nem
egyen lő mér ték ben a fe ke te te ák el adá -
sá nak nö ve ke dés ből is adó dott – új sá -
gol ja He lyes Hil da, majd hoz zá te szi: 
– Bár a két szám je gyű fej lő dést 2005-
höz ké pest az egész évet te kint ve is si -
ke rült tel je sí te ni.
A cég idén is több fé le mar ke ting ak ti vi -
tás sal erő sí ti pi a ci je len lét ét. Ezek kö zül
ki eme lés re kí ván ko zik a Twinings el in -
dult ma gyar nyel vű internetes hon lap -
ja, va la mint a ja nu ár ra ter ve zett – és la -
punk meg je le né se kor már le zaj lott –
Twinings tea sze mi ná ri um, ahol a
Twining-család ti ze dik ge ne rá ci ó ját
kép vi sel ve Stephen Twining, a vi lág -
szer te Mr. Te a ként is mert tea szak ér tő
tart elő adást és be mu ta tót a te á ról, a
teá  zás ról és a Twiningsról.

Meg ol dá sok nap szak ra le bont va
Ha tá gabb ra nyit juk a pers pek tí vát, a
tea for gal ma zók előtt még nagy le he tő -
sé gek van nak. A tea ivás kul tú rá ja más
or szá gok ban jó val elő rébb tart, és itt
nem fel tét le nül csak a nagy tea ivó nem -
ze tek re kell gon dol ni.
– A cse hek pél dá ul mint egy 3400 ton na
te át fo gyasz ta nak el éven te, a ma gyar -
or szá gi 1400 ton na több szö rö sét – em -
lí ti meg Víg Ka ta lin. – Ott jel lem ző,
hogy reg gel fe ke tét, dél után gyü möl -
csös te át isz nak. A fo gyasz tók tisz tá ban
van nak a te a fé lék élet ta ni ha tá sa i val, és
a zöld vagy a gyü mölcs te á kat nem a fe -
ke te he lyett, ha nem mel let te is  szák
meg. Va gyis min dig a nap szak nak
meg fe le lő en. 
Ugyan ezt sze ret nék el ér ni a for gal ma -
zók a ma gyar pi a con is. Ez a vá lo ga tá -
sok előtt nyit még na gyobb te ret, ame -
lyek idá ig dön tő en ízvariációkat je len -
tet tek. A va ri á ci ó kat a Pickwick már ka
ho no sí tot ta meg a pi a con, és to rony ma -
ga san ve ze ti is ezt a szegmenst. 
A Herbária új don sá ga Egy tel jes nap
fan tá zia né ven most egy olyan tea cso -
mag, amely nek fil te rei se gít sé gé vel a fo -
gyasz tó meg ta lál ja a nap kü lön bö ző sza -
ka i hoz il lő íz és har mó nia le he tő sé gét.
– A vá lo ga tá sok ter mék be ve ze tés ese -
tén is hasz nos nak bi zo nyul nak. A
Twinings vá lasz té ká ban is meg ta lál ha -
tó a klas  szi kus fe ke te te ák és a gyü möl -
csös gyógy te ák 5×5 fil te res ki sze re lé se
– em lí ti meg He lyes Hil da. – Így a fo -
gyasz tók nak nem szük sé ges egy szer re
akár öt do boz te át meg vá sá rol ni uk ah -

hoz, hogy ott hon a csa lád tag ok nak na -
gyobb vá lasz tá si le he tő sé gük le gyen. 
A tea pi ac szí ne se dé sé vel és az ös  sze cso -
ma go lá sok ter je dé sé vel együtt jár a
kiszerelésméretek nö ve ke dé se is a fil te -
re sek kö zött. Bár még min dig a 20-25
fil ter a leg jel lem zőbb cso ma gon ként,
nem rit ka akár az 50 fil ter sem a leg in -
kább be vált ízek ese té ben. A na gyobb
mé ret az ak ci ók ked velt esz kö ze is.
– A Herbária szí ve sen al kal maz za
mind eze ket a le he tő sé ge ket – árul ja el
Kőcs Zsu zsa. – Ilyen kor nap sza kos te á -
ink, gyü mölcs te á ink kö zül vá lasz tunk,

vagy pe dig mono gyógyteáinkat cso -
ma gol juk ös  sze a sze zon nak, ös  sze te -
vők nek, ha tá sa ik nak meg fe le lő en. Az
ak ci ók si ke rei azt mu tat ják, hogy a vá -
sár lók szí ve sen fo gad ják az ilyen tí pu sú
vá sár lá si le he tő sé ge ket.
Egy má sik ígé re tes fej lesz té si irány a
prak ti kus ság.
– A te á nál fon tos az aro ma meg őr zé se,
a tá ro lás prak ti kus sá ga, er ről a Pickwick
Leafs ese té ben az új faj ta vissza  pat tint -
ha tó fe de lű „flip-top” do boz gon dos ko -
dik – mond ja Víg Ka ta lin. ■

Szalai Lász ló

Teas are not all black nowadays
The tea market seems to have benefited from the myth that black teas are not as healthy as other types, because attention turned
to these other kinds of tea, which opened the door for innovation and development of the tea culture.
The prestige of tea has grown in the past 10-15 years, unlike many other drinks, such as carbonated ones, though mineral water and
fruit juices with a high fruit content are also moving in the same direction. 
Possibly, a similar trend is also detectable regarding the other major hot-drink category, coffee, where consumer habits are also chang-
ing. But not even the coffee market is so full of positive developments as that of tea. 
The dominance of black tea is over, green, herbal and fruit teas are coming up, which leaves more room for innovation, brand man-
agement and increases profits. Though the market share of black tea is shrinking, it is still the largest. The leading brand in terms of
sales in the segment is Lipton. Yellow Label. Green, herbal and fruit teas are becoming more popular as a result of innovation and effec-
tive communication by manufacturers in response to the more health-conscious attitude among consumers. 
Consumers have become much more conscious than before and this has an effect on their tea drinking habits. Today, tea is not only
drunk occasionally, it is consumed consciously for prevention of various health problems. A misbelief about black teas being less
healthy than other kinds has also contributed to the market becoming more diverse and colourful, though the fact is that black tea is
very healthy.  
The manufacturers have also played a major part in changing consumer habits. Their communication and innovations have definitely
shaped the market. New products, packaging ideas and advertisements all served to influence consumers. One of the big starts of
2006 was Rooibos, which is quite sweet, which means no sugar is needed and also caffeine-free. All distributors are muscling up in this
segment, but half of total sales are made up of Pickwick products, with fruit variants along classic rooibos. 
There are new ideas for black tea as well. An example is Fruit Twister, a flavoured tea from Sara Lee. 
A HERBÁRIA Zrt. has brought out nearly 50 products for various health problems with bio-herbal teas which are not only sold in tradi-
tional channels but also in supermarkets and hyper markets. Twinings, distributed by Maresi Foodbroker has also joined the trend, with
an increasing number of herbal and green teas under the label. A speciality for 2006 was Celebration Blend which will only be available
till the spring of 2007.
There is still a lot of hidden potential in the market. In the Czech republic, for example tea consumption is 3400 tons compared to only
1400 tons here. People there drink black teas in the morning and fruit teas in the afternoon and that would be the desirable case in
Hungary as well. Tea selections with more than one type in the box offer a wider choice for different times of the day. As a result of
the tea market becoming more colourful, on-packs are becoming common and package sizes are growing among filter teas, with up
to 50 filters in a package. ■

A zöld, her ba- és va ló di gyü mölcs tea szeg men sek nö ve ke dé se an nak is kö szön he tő, hogy a pi ac 
sze rep lői új don sá gok be ve ze té sé vel és azok cél zott kom mu ni ká ci ó já val gyor san re a gál tak 
az egész ség tu da tos élet mód tér hó dí tás ára
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Az éves szin ten több mint 500
mil li árd fo rin tos gyógy szer for -
ga lom nak csu pán tö re dé ke, 12-

13 mil li árd fo rint vár ha tó a most li be -
ra li zált, pa ti kán kí vü li ke res ke dés ből,
nyi lat koz ta év vé gén Sza bó Fe renc, a
Hungaropharma ve zér igaz ga tó ja. Ja nu -
ár ele jén a multik és a ben zin kút tár sa -
sá gok még egy mást fi gyel ve ki vár nak
és vizs gál ják, hogy az en ge dé lye zett
csak nem 300 ter mék kö zül men  nyit ér -
de mes a pol co kon tar ta ni uk.  
Ja nu ár ban az OGYI nyil vá nos ság ra
hoz ta azt a lis tát, amely a gyógy szer tá -
ron kí vül is for gal maz ha tó sze re ket
tar tal maz za. A kö zel 300 or vos ság –
köz tük gyul la dás- és láz csök ken tők,
fáj da lom csil la pí tók, gyo mor sav le kö -
tők, vi ta mi nok és orr csep pek – ha ma -
ro san meg je len het nek az áru há zak és
ben zin ku tak pol ca in. A kí ná lat ban
csak olyan sze rek sze re pel nek, ál ta lá -
ban kis ki sze re lés ben, ame lyek men  -
nyi sé ge nem okoz hat kárt a be te gek -
ben.

De cem ber 29-én lé pett ha tály -
ba az egész ség ügyi mi nisz ter
ren de le te, amely az em be ri al -

kal ma zás ra ke rü lő gyógy sze rek for -
ga lom ba ho za ta lá ról szó ló ko ráb bi
52/2005. (XI. 18.) EüM-rendeletet
mó do sí tot ta. A jö vő ben az Or szá gos
Gyógy sze ré sze ti In té zet (OGYI) te rá -
pi ás szak mai fel té te lek alap ján egyes,
or vo si ren del vény nél kül is ki ad ha tó
(OTC) gyógy sze re ket pa ti kán kí vül is
for gal maz ha tó gyógy sze rek nek mi -
nő sít. Er re az OGYI-nak a ren de let
élet be lé pé se után 60 nap áll a ren del -
ke zé sé re. A be so ro lást az OGYI –
amen  nyi ben új té nyek jut nak tu do -
má sá ra – bár mi kor fe lül vizs gál hat ja,
és szük ség sze rint mó do sít hat ja. Az
ak tu á lis lis tát sa ját hon lap ján köz zé -
te szi, ha von ta ak tu a li zál ja. 

Kü lön le ges tá ro lás, kö te le ző
internet
A gyógy szer tá ron kí vü li for gal ma zá s
so rán az el adó nak biz to sí ta ni kell a
gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge -
dé lyé ben meg ha tá ro zott, kü lön le ges
tá ro lás ra vo nat ko zó elő írá so kat,

rend sze re sen el len őriz nie kell a fel -
hasz nál ha tó sá gi idő tar ta mot. A for -
gal ma zó kö te les gon dos kod ni a le járt
sza va tos sá gú vagy a for ga lom ból ki -
vont gyógy sze rek el kü lö ní tett tá ro lá -
sá ról és meg sem mi sí té sé ről is. A
gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny -
sé get foly ta tó üz let nek olyan in for má -
ci ós rend szert kell mű köd tet nie,
amely nek fel hasz ná lá sá val nyo mon
kö vet he tő, hogy az üz let a nyit va tar -
tá si ide je alatt leg alább két szer meg te -
kin tet te és el len őriz te az OGYI hon -
lap ján lé vő köz le mé nye ket, in for má -
ci ó kat.
A pa ti kán kí vül is for gal maz ha tó
gyógy sze re ket az egyéb ter mé kek től
el kü lö nít ve, önál ló pol con vagy az
üz let he lyi ség er re a cél ra el kü lö ní tett
ré szén, vagy önál ló üz let he lyi ség ben
le het ér té ke sí te ni. Köz vet le nül élel -
mi szer és ve gyi áru mel lé nem he -
lyez he tő gyógy szer. 

Utal vány ra nem ad ha tó
Or vos ság aján dék ként, min ta ként,
vá sár lás ra jo go sí tó utal vány el le né -
ben és egyéb ter mé szet be ni ra batt -
ként sem köz vet le nül, sem köz ve tett
for má ban a be teg nek, fo gyasz tó nak
nem for gal maz ha tó, nem ad ha tó és
nem ajánl ha tó fel. 
Kü lön ki tér a ren de let ar ra, hogy a
gyógy szert úgy kell el he lyez ni, hogy
az a fo gyasz tó szá má ra ne le gyen
köz vet le nül hoz zá fér he tő.
A gyógy szer kész le t ről olyan nyil -
ván tar tást kell ve zet ni, amely ből a
gyógy sze rek ak tu á lis kész let- és for -
gal mi ada tai meg ál la pít ha tók. A
for gal ma zás hoz szük sé ges elekt ro -
ni kus rend szert az OGYI kü lön en -
ge dé lye zé si el já rás ke re té ben mi nő -
sí ti. 
A gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé -
keny sé get foly ta tó kö te les be gyűj te ni
a la kos sá gi gyógy szer hul la dé kot, és
an nak szak sze rű tá ro lá sá ról gon dos -
kod nia kell. ■

Hajdu Szil via

A rovat támogatója az

Szi go rú an el len őr zött tab let ták
Ta valy év vé gén meg je lent a gyógy sze rek pa ti kán kí vü li for -
gal ma zá sá ról szó ló mi nisz te ri ren de let. Az ér té ke sí tés elő -
írá sa in kí vül a közelmúltban nyil vá nos ság ra ke rültek a
gyógy szer tá ron kí vül áru sít ha tó or vos ságok is. 

Nagy az é

Auszt ri á ban már 38
mil lió eurós pi ac
Egy re több vény nél kül kap ha tó gyógy ha tá sú ké -
szít ményt ér té ke sít az élel mi szer-kis ke res ke de -
lem Auszt ri á ban. A fej lõ dés üte me gyor sul, ál la -
pít ja meg az ACNielsen auszt ri ai pi ac ku ta tó vál la -
la ta. Ma gyar or szá gon az ACNielsen egy elõ re a vi -
ta min, pezs gõ tab let ta és ét rend-ki egé szí tõ for -
gal mát mé ri.
– A nö ve ke dés mo tor ja a két leg na gyobb szeg -
mens. A tonikum/idõs ko ri prob lé mák el le ni ál ta -
lá nos sze rek és a vi ta min/ás vá nyi anyag/étrend-
kiegészítõ ter mék cso port együt te sen a pi ac 70
szá za lé kát kép vi se li – ál la pít ja meg Irene
Salzmann, az ACNielsen oszt rák vál la la tá nak
kom mu ni ká ci ós ve ze tõ je. 
Nyu ga ti szom szé dunk ban a fo gyasz tó ha tá sú
szeg mens ke vés sé je len tõs, mert pi a ci ré sze se -
dé se mind ös  sze 4 szá za lék, és a for ga lom csök -
ke nõ ten den ci át mu tat. Eb bõl ar ra le het kö vet -

EUR 38 million market in Austria
A growing quantity of medicinal products which require no pre-
scription are sold in Austrian food stores and – according to
ACNielsen – the rate of growth is increasing. Growth is driven by the
two largest segments: anti-ageing products and vitamins/mineral
nutrients. These account for 70 per cent of the market. Slimming
products only make up 4 per cent of total sales and the trend is
negative. ACNielasen is monitoring the sales of “dietary supple-
ments” in 15 segments of the Austrian market. ■

Tablets subject to strict
scrutiny
A ministerial decree was published at the end of last year
about trading of medicine outside pharmacies with the
names of medicines which can be sold this way. A decree
by the Minister of Health came into effect on 29.
December, which is an amendment of decree no.
52/2005. (XI. 18.). Some (OTC)medicines which require no
prescription will be available outside pharmacies as well
in the future. The National Pharmaceutical Institute
(OGYI) will be responsible for defining the scope of prod-
ucts that belong in this category and for publishing the
current list of OTC products each month on its web-site.
Special storage regulations will be applied for the stores
selling OTC medicines which will also have to check
expiry dates of their inventory regularly. Expired invento-
ry has to be stored separately and disposed of according
to strict rules. Stores selling OTC medicines will have to
use an IT system, which ensures that OGYI publications
regarding expiry and trading licences are checked at
least twice a day. OTC medicines have to be stacked sep-
arately from other products and cannot be place direct-
ly next to food or chemical products. OTC medicines can-
not be given away as gifts, or sold for vouchers directly
or indirectly. Such medicines shall be displayed in closed
cabinets, accessible only to the store staff. The elec-
tronic data system required for selling OTC products will
be licensed by the OGYI.  ■
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A vég re haj tá si ren de let ér tel mé ben
gyógy szer-for gal ma zá si en ge délyt a te rü -
le ti leg il le té kes Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat tól (ÁNTSZ) kell
kér ni. Lapzártánkig, tehát január kö ze pé -
ig az ÁNTSZ regionális intézeteihez közel
40 írásbeli engedély iránti kérelem ér ke -
zett gyógyszerek patikán kívül történő
for galmazására, ezen kívül megyénként
is óriási az érdeklődés: mitegy 5-10
érdeklődő ke reste meg a megyei ÁNTSZ-
eket a for gal mazási feltételekkel kapcso-
latosan. Az en gedély iránti kérelmezők
között vannak élelmiszer-kereskedelmi
üzletek és ben zinkutak is. Ezeken kívül
érdeklődtek drogériák, gyógynövény bol -
tok.

Kér dez ze meg or vo sát vagy el adó ját
Bár a mi nisz te ri ren de let elő ír ja, hogy a
gyógy szert zárt szek rény ben kell tá rol ni,
hogy a vá sár ló nak min den eset ben kér -
ni kell jen az el adók se gít sé gét, a ben zin -
ku tak nál to vább ra sem vár ha tó, hogy a
kiszogálás he lyén szak kép zett gyógy sze -

ré sze ket al kal maz za nak. De a tár sa sá gok
nem zár kóz tak el at tól, hogy mun ka tár -
sa i kat egy rö vid to vább kép zés re küld jék.
A nagy be vá sár ló köz pont ok ban mű kö -
dő „egész ség szi ge tek” for gal ma már el -
tart hat egy-egy fő is ko lát-egye te met vég -
zett mun ka tár sat. A ren de let azt is elő ír -
ja, hogy na pon ta két szer jól do ku men -
tál ha tó an meg kell néz ni az OGYI hon -
lap ját, rá adá sul a ke res ke del mi egy sé -
gek nek be teg tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
gük is van, amit az OGYI ellenőriz.  

„Tax free” öve zet
Saj tó in for má ci ók sze rint a kis ke res ke -
del mi lán cok nagy ré sze azt sze ret né el -
ér ni, hogy a szak mai hát te ret és a be ren -
de zé se ket egy aránt a gyógy szer-nagy ke -
res ke dők ad ják, sa ját költ sé gen. En nek
bolt ra ve tí tett konk rét költ sé gei még
nem is mer tek, a becs lé sek több száz ezer
fo rint ról szól nak. A sza bad áras gyógy -
sze re ken re a li zál ha tó ha szon vár ha tó an
10-15 szá za lé kos lesz, a szük sé ges be fek -
te té se ket vizs gál va va ló szí nű leg töb ben
meg fon tol ják majd, hogy egy ál ta lán be -
le kezd je nek-e a te vé keny ség be. 
Né mi pénz ügyi kön  nyí tést je lent, hogy
még ér vény ben van az az 1990-ben szü le -
tett, he lyi adó ról szó ló ren de let, amely ki -
mond ja, hogy nem kell épít mény adót fi -
zet ni az egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó
lé te sít mé nyek után. A men tes ség ter mé -
sze te sen csak ar ra a né hány négy zet mé -
ter re vo nat ko zik, ahol a gyógy sze re ket
árul ják majd. Kér dés, hogy a kor mány
mi kor zár ja be ezt a kis ka put. ■

OTC: 
patikadominancia
A GfK Hun gá ria ada tai sze rint Ma gyar or szá -
gon 2006 el ső fél év ében 10 szá za lék kal ke -
ve sebb ház tar tás vá sá rolt nem vény kö te les
(úgy ne ve zett OTC) ter mé ket, a 2005-ben re -
giszt rált 57 szá za lé kos pe net rá ci ó hoz ké -
pest. A vá sár lói ha tó kör zsu go ro dá sát azon -
ban az ár nö ve ke dés el len sú lyoz ta, s a for gal -
ma zott ér ték vég ered mény ben – a 2005-ös
4500 fo rint után – így is 6 szá za lék kal nőtt.
Az ér ték be li for ga lom nak 53 szá za lé kát ad -
ták 2006 el ső fél év ében a vi ta min ké szít mé -
nyek, 18 szá za lék kal ré sze sed tek a meg fá -
zás el le ni sze rek és 29 szá za lék kal a fáj da -
lom csil la pí tó sze rek.
A la kos ság a vá sá rolt OTC-ter mé kek ér té ké -
nek mint egy há rom ötö dét (58 szá za lék)
tab let tá ra, 12 szá za lé kot kap szu lás ki sze re -
lés re, 5 szá za lé kot pezs gő tab let ták ra, 8
szá za lé kot por, to váb bi 6 szá za lé kot pe dig
ol dat, il let ve szi rup for má ban fo gyaszt ha tó
sze rek re köl töt te.
A bu da pes ti ház tar tá sok a szám ará nyuk hoz
ké pest töb bet, míg a kis te le pü lé sen élők ke -
ve seb bet köl te nek OTC-ter mé kek re. Emel -
lett a 3-4 fős ház tar tá sok, va la mint az olyan
csa lá dok so rol ha tók az OTC-ter mé kek in ten -
zí vebb vá sár lói kö zé, ame lyek ben 14 éves nél
fi a ta labb gyer mek is él, il let ve a kö ze pes nél
ma ga sabb jö ve de lem mel ren del kez nek. A 60
éves nél idő sebb kor osz tály na pi fo gyasz tá si
cik kek re szám ará nyá hoz vi szo nyít va ke ve -
seb bet költ, ám a nem vény kö te les gyógy -
sze rek re ki adott ös  sze gek te kin te té ben
szám be li sú lyá nak meg fe le lő he lyet fog lal el.
Az OTC-ter mé kek több sé ge je len leg ki zá ró -
lag gyógy szer tá rak ban ér he tő el. Ki vé telt
ké pez nek ez alól a kü lön bö ző vi ta min ké szít -
mé nyek. ■

A vi ta min ké szít mé nyek men  nyi sé gi 
ér té ke sí té sé nek meg osz lá sa ke res ke del mi 
csa tor nák sze rint, 2006. I. fél év 
(az ada tok szá za lék ban ki fe jez ve)
Csa tor na Men  nyi sé gi ér té ke sí tés ből 

va ló ré sze se dés (%)
Gyógy szer tár 79
Dro gé ria 13
Üz let (hi per mar ket, 5
szu per mar ket, 
kis ve gyes bolt)
Ügy nö ki há ló zat 3
For rás: GfK Hun gá ria – ConsumerScan/OTC pa nel, 2006. I. fél év

az érdeklődés

kez tet ni, hogy a la kos ság
in kább ét ke zé si szo ká sa i -
nak meg vál toz ta tá sá val
sze ret ne súly fe les le gé tõl
meg sza ba dul ni, és bí zik kü -
lön bö zõ di é ták ban. 
A kis ke res ke de lem ben kí -
nált gyógy ha tá sú ké szít mé -
nyek ka te gó ri á já nak for gal -
mát az ACNielsen Auszt ri á -

ban „ét rend-ki egé szí tõk” né ven fo lya ma to san
mé ri. Ti zen öt szeg mens be oszt ják a ka te gó ri át, a
szem prob lé má kat or vo so ló sze rek tõl a nát ha el -
le ni ter mé ke kig. 
A for ga lom 2004-ben az élel mi szer üz le tek ben (a
Hofer és Lidl disz kontlán co kat ki vé ve) és a dro -
gé rialán cok ban (dm, Bipa, Schlecker) együt te sen
37,1 mil lió euró, rá egy év re 37,4, míg 2005.
július–2006. au gusz tus ban 37,9 mil lió euró volt. 
Ma gyar or szá gon az ACNielsen egy elõ re a kis ke res -
ke de lem ben ed dig is for gal ma zott vi ta min, pezs gõ -
tab let ta és ét rend-ki egé szí tõ for gal mát mé ri. A hi -
per mar ket-, szu per mar ket- és dro gé rialán cok a há -
rom szeg mens ben együt te sen 2005. október–2006.
szep tem ber ben 4,3 mil li árd fo rin tos for gal mat bo -
nyo lí tot tak le, amely bõl a dro gé ri ák ré sze se dé se a
leg ma ga sabb. Az élel mi szer üz le tek ben ér té ke sít -
he tõ vény nél kül kap ha tó gyógy ha tá sú ké szít mé -
nyek kö ré nek ki bõ vü lé sé vel a for ga lom nö ve ke dé -
se vár ha tó. ■

Turcsán Tünde-Melisek Esz ter

Irene Salzmann
kom mu ni ká ci ós 
ve ze tő,
ACNielsen Auszt ria

Stores still waiting 
Sales of OTC medicines outside pharmacies are not expected to
exceed HUF 12-13 billion, which is a tiny fraction of the HUF 500
billion total sales in the retail trade of medicine. International
chains and petrol station chains are standing by in January, wait-
ing to see which products should be listed from among the
almost 300 licensed. Preconditions for selling medicine are strict,
while a lot of investment is required. The list of OTC medicines
contains products which cannot be hazardous for patients and
quantities are limited for even these. No rush for trading licens-
es has been reported by regional ÁNTSZ offices yet. Most of the
applicants have been chemists’ stores and other health-related
businesses so far. Though medicine is to be kept in closed cabi-
nets, it is unlikely that petrol stations will employ highly qualified
staff for selling medicine. “Health islands” operating in large
stores will probably have one or two employees with a college or
university degree. The requirement to check out the OGYI web-
site twice every day might be a problem for the petrol stations
without Internet. Most of the retail chains want the wholesalers
to provide the professional background and infrastructure for
selling medicine, which might amount to several hundred thou-
sand HUF per store. This is only feasible for wholesalers supply-
ing retail partners on the basis of long term agreements. ■

OTC: dominated by pharmacies
According to figures by GfK Hungária, the number of households
in Hungary which purchased OTC products, which require no pre-
scription, fell by 10 per cent in the first half of 2006 compared to
the 57 per cent in 2005. However, price rises more than made up
for the reduction in the number of customers which resulted in
overall sales growing by 6 per cent. Vitamins accounted for 53
per cent, pain killers for 29 per cent, and products used for cold
for 18 per cent of total sales. Households of 3-4 people and
families with children under 14 or an above average income are
the most frequent customers of OTC products.  ■

Austria
uire no pre-
ccording to
riven by the

mins/mineral
et. Slimming
the trend is
ary supple-
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polctükör

ABTEI C-vitamin retard kapszula 20× (bliszterben)
ABTEI C-vitamin retard kapszula 30× (bliszterben)
Acidum nitricum S Phcp golyócskák minden kiszerelés
ACIPHEN kenõcs 1×20 g
ADVIL ULTRA lágyzselatin kapszula 2×
Aflubin cseppek minden kiszerelés
ALGESAL krém 1×50 g
ALKA-SELTZER N pezsgõtabletta 10×
ALMAGEL A szuszpenzió 1×200 ml
ALMAGEL A szuszpenzió 1×170 ml
ALMAGEL szuszpenzió 1×200 ml
ALMAGEL szuszpenzió 1×170 ml
ANACID szuszpenzió 12×5 ml
ANACID szuszpenzió 30×5 ml
ANTAGEL M tabletta 20×
ANTAGEL szuszpenzió 150 ml
Asinis cseppek minden kiszerelés
ASPEGIC 1000 por 10×
ASPEGIC 500 por 10×
ASPIRIN 500 tabletta 10×
ASPIRIN DIREKT rágótabletta 10×
ASPIRIN MIGRAIN pezsgõtabletta 12×
ASPIRIN PLUS C pezsgõtabletta 10×
ASPRO C FORTE pezsgõgranulátum 10×3,5 g
ASPRO C pezsgõtabletta 12×
ASS + C PHARMAVIT pezsgõtabletta 10×
AZULENOL kenõcs 1×20 g
BEN-U-RON szirup 1×100 ml
BEPANTHEN kenõcs 30 g
BEPANTHEN kenõcs 3,5 g
BEPANTHEN kenõcs 100 g
BEPANTHEN krém 30 g
BEPANTHEN PLUS krém 30 g
BÉRES C-vitamin 100 mg filmtabletta 20×
BÉRES C-vitamin 200 mg filmtabletta 20×
BÉRES C-vitamin 200 mg filmtabletta 30×
BÉRES C-vitamin 500 mg filmtabletta 30×
BÉRES CALCIUM 500 mg filmtabletta 20×
BÉRES CALCIUM 500 mg filmtabletta 30×
BÉRES Csepp cseppek 1×30 ml
BÉRES Csepp cseppek 1×60 ml
BÉRES MAGNÉZIUM 250 mg+B6 filmtabletta 30×
BÉRES TRINELL PRO filmtabletta 4×
BEROCCA KALCIUM és MAGNESIUM pezsgõtabletta 10×
BEROCCA KALCIUM és MAGNESIUM pezsgõtabletta 20×
BETADINE kenõcs 1×20 g
BETADINE torokfertõtlenítõ oldat 1×120 ml
BOLUS ADSTRINGENS tabletta 50×
BRAUNOVIDON kenõcs 1×20 g
Bronchalis-Heel tabletta minden kiszerelés
BRONCHICUM S elixír 1×100 ml
BRONCHICUM S szirup 1×100 ml
BRONCHIPRET cseppek 1×50 ml
BRONCHIPRET cseppek 1×100 ml
BRONCHIPRET filmtabletta 20×
BRONCHIPRET szirup 50 ml
BRONCHIPRET szirup 100 ml
CALCICHEW rágótabletta 20×
CALCIUM 500 HERMES pezsgõtabletta 20×
CALCIUM 500 mg PHARMAVIT pezsgõtabletta 20×
CALCIUM-D-SANDOZ pezsgõtabletta 20×
CALCIUM-SANDOZ pezsgõtabletta 10×
CALCIUM-SANDOZ pezsgõtabletta 20×
CALCIUM-SANDOZ+VITAMIN C 1000 mg pezsgõtabletta 10×
CALCIVID EXTRA filmtabletta 30×
CALCIVID filmtabletta 30×
Calendumed gél minden kiszerelés
Calendumed kenõcs minden kiszerelés
Calendumed krém minden kiszerelés
CARBO ACTIVATUS tabletta 40×
CARBO MEDICINALIS „CHEPHARIN” kapszula 25×
CARBO MEDICINALIS „CHEPHARIN” kapszula 50×
CEBION cseppek 1×30 ml
Cefagil tabletta minden kiszerelés
Cefamadar tabletta minden kiszerelés
CETEBE retard kapszula 20× (bliszterben)
CETEBE retard kapszula 3×(bliszterben)
CHINOFUNGIN spray 100 g
Cocculine bukkális tabletta minden kiszerelés
COLDREX CITROM ÍZÛ por forró italhoz 5×
COLDREX FEKETERIBIZLI ÍZÛ por forró italhoz 5×
COLDREX LARYPLUS méz és citrom ízû 
szopogató tabletta 10x(védõtasakban)
COLDREX LARYPLUS méz és citrom ízû 
szopogató tabletta 10x(dobozban)
COLDREX LARYPLUS méz és citrom ízû 
szopogató tabletta 20x(védõtasakban)
COLDREX LARYPLUS méz és citrom ízû 
szopogató tabletta 20x(dobozban)
COLDREX LARYPLUS szeder ízû 
szopogató tabletta 10x(védõtasakban)
COLDREX LARYPLUS szeder ízû 
szopogató tabletta 10x(dobozban)
COLDREX LARYPLUS szeder ízû 
szopogató tabletta 20x(védõtasakban)
COLDREX LARYPLUS szeder ízû 
szopogató tabletta 20x(dobozban)
COLDREX LARYPLUS szeder ízû szopogató tabletta 5×
CONTRACTUBEX gél 20 g
CREMOR REFRIGERANS FoNo VII. NATURLAND 50 g

C-VITAMIN 100 mg rágótabletta 30×
C-VITAMIN 1000 mg PHARMAVIT pezsgõtabletta 10×
C-VITAMIN 500 mg rágótabletta 30×
DECUBAL krém 20 g
DECUBAL krém 50 g
DECUBAL krém 100 g
DEEP RELIEF gél 15 g
DEEP RELIEF gél 30 g
DEEP RELIEF gél 50 g
DEEP RELIEF gél 100 g
Delufen orrspray minden kiszerelés
DIGIFUNGIN 1% kenõcs 20 g
DIGIFUNGIN hintõpor 50 g
DOLGIT krém 50 g
DOLGIT krém 100 g
DOXIPROCT OM kenõcs 1×30 g
Dulcamara S Phcp golyócskák minden kiszerelés
DUPHALAC szirup 200 ml 1×200 ml
ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM FoNoVII. NATURLAND 150 g
Engystol szublingvális tabletta minden kiszerelés
ENTEROPLANT kapszula 20×
ESPUMISAN GYÖNGY kapszula 25×
ESPUMISAN GYÖNGY kapszula 50×
ESPUMISAN L emulzió 1×30 ml
ESPUMISAN L emulzió 1×50 ml
EUKALIPTUSZ SCHERER kapszula 10×
EUKALIPTUSZ SCHERER kapszula 20×
EUKALIPTUSZ SCHERER kapszula 30×
Euphorbium Compositum-Heel orrcsepp minden kiszerelés
Euphrasia egyadagos szemcsepp minden kiszerelés
EUROVIT C-vitamin 100 mg rágótabletta 30×
EUROVIT C-vitamin 500 mg rágótabletta 30×
FENISTIL gél 1×30 g
FORLAX 10 g por oldathoz 10 db tasak
FORLAX 4 g por oldathoz 10×
FREKA-CID külsõleges porspray 1×50 ml
GASTRACID narancsos ízû rágótabletta 12×
Gelsemium-Homaccord cseppek minden kiszerelés
Gentos cseppek minden kiszerelés
GLICERINES végbélkúp 2 g 10×
GLICERINES végbélkúp 3 g 10×
GLYCOSEPT oldat 1× 30 ml
GRAVIDA filmtabletta 30×
Gripp-Heel tabletta minden kiszerelés
GRIPPOSTAD HOT DRINK por oldathoz 5 tasak
Halicar kenõcs minden kiszerelés
Halicar krém minden kiszerelés
HALSET tabletta 18×
HEMORID kenõcs 20 g
HEMORID végbélkúp 10×
HERMES CEVITT 1000 mg pezsgõtabletta 10×
HERMES CEVITT 1000 mg pezsgõtabletta 20×
Hormeel S cseppek minden kiszerelés
HYPEROL tabletta 20×
HYPEROL tabletta 100×
IBUTOP gél 20 g
IBUTOP gél 50 g
INFACOL szuszpenzió 50 ml 1×50 ml
Klimakt-Heel szublingvális tabletta minden kiszerelés
LACTECON belsõleges oldat 200 ml
LAEVOLAC-LAKTULÓZ  134 g szirup 100 ml
LINOLA FETT fürdõolaj 1×100 ml
LINOLA hidrofil krém 1×50 g
LINOLA hidrofil krém 1×150 g
LINOLA UREA kenõcs 1×75 g
LIPOBASE krém 100 g
Luffeel orrspray minden kiszerelés
Luffeel szublingvális tabletta minden kiszerelés
Lymphomyosot cseppek minden kiszerelés
MAALOX rágótabletta 20×
MAALOX szuszpenzió 1×250 ml
MAGNEVITAL kapszula 30×
MAXI-KALZ 1000 mg pezsgõtabletta 10×
MAXI-KALZ 1000 mg pezsgõtabletta 30×
MAXI-KALZ 500 mg pezsgõtabletta 20×
MEBUCAIN 1+1 mg pasztilla 16×
MEBUCAIN MINT szopogató tabletta 20×
MEBUCAIN ORANGE szopogató tabletta 16×
MEBUCAIN száj- és torokspray 1×30 ml
Meditonsin cseppek minden kiszerelés
Mercurialis egyadagos szemcsepp minden kiszerelés
Mercurius solubilis Phcp golyócskák minden kiszerelés
MICROCID 1% krém 1×25 g
MOBILAT N gél 1×50 g
MOBILAT N gél 1×100 g
MOBILAT N krém 1×50 g
MOBILAT N krém 1×125 g
NEO CITRAN por felnõtteknek 6×
NEO CITRAN por gyermekeknek 6×
NEO-ANGIN cukormentes bukkális tabletta 16×
NEOGRANORMON kenõcs 1×25 g
NEOMAGNOL tabletta 10×
NEOMAGNOL tabletta 150×
Nervoheel tabletta minden kiszerelés
NICOFLEX kenõcs 50 g
NILACID tabletta 50×
NOVORIN 0,05% orrcsepp 10 ml
NUROFEN  60 mg végbélkúp gyermekeknek 5×
NUROFEN 125 mg végbélkúp gyermekeknek 5×
NUROFEN 200 mg drazsé 4×

NUROFEN LIQUID CAPSULES 200 mg lágy kapszula 4×
NUROFEN NON-Aqua 100 mg szájban oldódó 
tabletta gyermekeknek 4×
Nux Vomica-Homaccord cseppek minden kiszerelés
Oculoheel egyadagos szemcsepp minden kiszerelés
OPTACID granulált porkeverék 60 g
OTRIVIN 0,5‰ orrcsepp 1×10 ml
OXOFERIN oldat 50 ml
PANADOL BABY szuszpenzió 100 ml
PANADOL filmtabletta 2× (tasakban)
PANTHENOL spray 1×130 g
PASTA ZINCI OXYDATI FoNoVII. NATURLAND 30 g
PASTA ZINCI OXYDATI SALICYLATA FoNoVII. NATURLAND 30 g
PHLOGOSAM hab 1×75 g
PHLOGOSAM kenõcs 20 g
PHLOGOSOL oldat 1×30 ml
Phönix Antitox minden kiszerelés
Phönix Aurum III/012B cseppek minden kiszerelés
Phönix Ferrum 032A cseppek minden kiszerelés
Phönix Lymphophön minden kiszerelés
Phönix Phönohepan cseppek minden kiszerelés
Phönix Plumbum 024A  cseppek minden kiszerelés
Phönix Solidago II/035B cseppek minden kiszerelés
Pro-aller cseppek minden kiszerelés
PSILO-BALSAM gél 1×20 g
PSILO-BALSAM gél 1×50 g
Psy-stabil  cseppek minden kiszerelés
RENNIE ANTACIDUM rágótabletta 6×
RENNIE ANTACIDUM rágótabletta 12×
RENNIE DEFLATINE rágótabletta 4×
RENNIE DEFLATINE rágótabletta 6×
RENNIE DEFLATINE rágótabletta 12×
RENNIE DEFLATINE rágótabletta 16×
RENNIE DEFLATINE rágótabletta 18×
RENNIE DEFLATINE rágótabletta 20×
RENNIE DEFLATINE rágótabletta 24×
RHINO-STAS Gy orrcsepp 1×10 ml
Rubisan kenõcs minden kiszerelés
Rubisan krém minden kiszerelés
RUBOPHEN szirup 1×100 ml
SAB-SIMPLEX szuszpenzió 1×30 ml
SEPTOFORT tabletta 20×
SMECTA por szuszpenzióhoz 10×
SMECTA por szuszpenzióhoz 30×
Spascupreel szublingvális tabletta minden kiszerelés
Spigelon cseppek minden kiszerelés
Spigelon szublingvális tabletta minden kiszerelés
SPIRITUS SALICYLATUS FoNo VII K és B 50 g
SPIRITUS SALICYLATUS FoNoVII. NATURLAND 50 g
STREPSILS HONEY AND LEMON tabletta 12×
STREPSILS HONEY AND LEMON tabletta 12×fémdobozban
STREPSILS MENTHOL AND EUCALYPTUS tabletta 12×
STREPSILS Strawberry Sugar Free szopogató tabletta 12×
STREPSILS VITAMIN C 100 mg tabletta 12×
SUSPENSIO ZINCI AQUOSA FoNoVII. PARMA 100 g
TABLETTA ACIDI ASCORBICI Ph.Hg. NATURLAND 20×
TABLETTA MAGNESII CITRICI 500 mg FoNo VII. NATURLAND 10×
TABLETTA MAGNESII CITRICI FoNoVII 500 mg PARMA 10×
TALCID rágótabletta 20×
TALCID szuszpenzió 20×10 ml
TALEUM orrspray 1×15 g
Tartephedreel cseppek minden kiszerelés
TISACID tabletta 30×
Tonsan akut cseppek minden kiszerelés
Tonsan krónikus cseppek minden kiszerelés
Toxex cseppek minden kiszerelés
Traumeel cseppek minden kiszerelés
Traumeel kenõcs minden kiszerelés
Traumeel tabletta minden kiszerelés
TRINELL filmtabletta 4×
Unguentum Aluminii Acetici Tartarici 
FoNo VII. Naturland 50 g
Unguentum Antiphlogisticum pro infante 
FoNo VII. Parma 100 g
Unguentum Gyicerini FoNo VII. Naturland 50 g
Unguentum Hydrophilicum Nonionicum 
Ph.Hg. Hungaro-Gal 100 g
Unguentum Hydrophilicum Nonionicum Ph.Hg. Naturland 100 g
Unguentum HYDROPHILICUM NONIONICUM Ph.Hg. Parma 100 g
Unguentum HYDROSUM FoNo VII. Naturland 50 g
Unguentum INFANTUM FoNo VII. Hungaro-Gal 130 g
Unguentum INFANTUM FoNo VII. Naturland 130 g
Unguentum INFANTUM FoNo VII. Parma 130 g
Unguentum REFRIGERANS FoNo VII. Naturland 100 g
Unguentum STEARINI FoNo VII. Naturland 50 g
Unguentum ZINCI OXYDATI FoNo VII. Naturland 30 g
Vaselinum ACIDI BORICI 30 g FoNoVII. Naturland 30 g
VENORUTON gél 40 g
Vertigoheel cseppek minden kiszerelés
Vertigoheel tabletta minden kiszerelés
Viburcol végbélkúp minden kiszerelés
VICETAMOL pezsgõpor 6×
VITAMIN C 100 mg filmtabletta 20×
VITAMIN C 200 mg filmtabletta 20×
VITAMIN C 500 mg filmtabletta 30×
VITASCOR 500 pezsgõtabletta 20×
Vocara cseppek minden kiszerelés
Zeel kenõcs minden kiszerelés
Zeel tabletta minden kiszerelés

forrás: www.ogyi.hu

Patikán kívül forgalmazható, gyógyszernek minõsíthetõ készítmények listája (érvényes: 2007. 01. 20.-án)
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■ POPAI 2006, Emballage 2006

■ Eladáshelyi marketing

■ Boltbútorok és -eszközök
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APá rizsban két éven -
ként meg ren de zés re
ke rü lő Salon POPAI

mar ke ting kom mu ni ká ci ós
szak vá sár 2006-os ki adá sa
új ra be bi zo nyí tot ta: eu ró pai
szin ten nincs a szak má ban
hoz zá fog ha tó. Több mint
170 ki ál lí tó cég – köz tük a
nem zet kö zi tren dek dik tá to -
rai –, és a stan dok köz ti fo -

lyo só kon nap szak tól füg get -
le nül to lon gó lá to ga tók vé get
nem érő ha da a fel tű nő en
sok kül föl di részt ve vő vel ter -
mé sze te sen el ső sor ban a
szer ve zők pro fes  szi o ná lis
mun ká ját di csé ri. De ar ra is
fel hív ja a fi gyel met, hogy a
rek lám ipar eme es  szen ci á lis
szeg men se, a POS-reklám
(az az Advertising at Point Of
Sale) to vább ra is rend kí vü li
mó don ter jesz ke dik.

El tűnt a hib rid
Ezen a vá sá ron min den be -
vet he tő rek lám esz közt meg -
ta lál hat tak a pro fi mar ke tin -
ges sze mek és mind azon
cég ve ze tők, akik fel is mer ték

és meg ér tet ték en nek a di na -
mi ku san fej lő dő kom mu ni -
ká ci ós esz köz nek az ere jét. 
A ki ál lí tá si stan do kon be mu -
ta tott rek lám faj ták ará nyá ból
az de rült ki, hogy a ke res ke -
de lem ben, az az a bol tok ban
még min dig a display a leg -
ha té ko nyabb „fegy ver” egy
áru szá má ra, hogy a pol ci ki -
he lye zést kö ve tő ano ni mi -

tás ból ki lép ve meg nyer je a
ve vő je löl te ket. A 2004-ben
meg ren de zett ki ál lí tás anya -
gá hoz ké pest, ahol több nyi re
a pré mi um ka te gó ri ás ter -
mé kek szá má ra ké szült, ex -
klu zív alap anyag ok ból gyár -
tott, mé reg drá ga és na gyon
rész le te sen ki dol go zott
displa yek do mi nál tak, ez út -
tal a gyár tók költ ség ta ka ré -
kos, el ső sor ban kar ton ból
ké szült displa yei ke rül tek
elő tér be, ame lyek mo dul -
rend szer ként fel épít ve tö ké -
le te sen il lesz ked nek a leg kü -
lön bö zőbb bolt el ren de zé sek -
hez is.
A két éve még na gyon di va -
tos nak szá mí tó hib rid: az

LCD-monitorral fel sze relt
kar ton display tel je sen el tűnt
a gyár tók kí ná la tá ból, mi vel a
két mű faj sem ár, sem mi nő -
ség szem pont já ból nem kom -
bi nál ha tó. Ezt az öt le tet fel -
vál tot ta a projektoros ki ve tí -
tés, ho log ram, fólia pré gelés
és kü lön le ges meg vi lá gí tá sok.
Ilyen ku ri ó zum nak szá mí tott
a fran cia Pro dis plays Europe
cég stand ján a ter mék ere de -
ti hez meg szó la lá sig ha son lí tó
3 di men zi ós ki ve tí tett ké pe a
kartondisplayen.

Kas  sza si ker a POS-mozi
A di gi tá lis rek lám mint POS-
megjelenése vi szont iga zi
„kas  sza si ker” a nyu gat-eu ró -
pai or szá gok ban. Áru be mu -
ta tás az el adó he lye ken, ve vő -
in for má ció a be vá sár ló köz -
pont ok ban: a moz gó kép kí -
mé let le nül oda vonz za a fo -
gyasz tói te kin te te ket, és ha
meg fe le lő en frap páns az üze -
net – él mény sze rű a lát vány,
kel lő kép pen el bű vö lő hang -
ha tás sal alá fest ve –, az áru

már is el van ad va. És mind -
eh hez vé gül is nem kell más,
csak egy fal ba vagy sa rok ba
si mu ló LCD-kép er nyő, no
meg egy kon nek tor. A di gi tá -
lis rend szer min den na pos
ke ze lé se egy sze rű, és a fenn -
tar tá si költ sé gek mi ni má li -
sak. A bol tok ré szé re a ké -
szü lék és a mű köd te té sé hez
szük sé ges szoft ver ára vi -
szony lag gyor san meg té rül a
rek lám idők el adá sá ból.
A telt há zas kon fe ren ci ák és
ke rek asz tal-be szél ge té sek
pár hu za mo san, egy szer re
több fó ru mon zaj lot tak:
olyan ak tu á lis té mák ról, mint
„Di gi tá lis mé dia összhason-
lítva a töb bi POS-techniká-
val”, vagy „Pre zen tá ci ós for -
té lyok a POS-helyeken” és „A
kí ná lat tisz tá zá sa – Pro fi
merchandi sing".
A vá sár szám ada tai, ki ál lí tói
lis tá ja, il let ve a POPAI 2008-
cal kap cso la tos in for má ci ók
meg ta lál ha tók a ren dez vény
hon lap ján: 
www.salonpopai.fr ■

Theil Il ka

POS superlative
Salon POPAI is an exhibition for advertising and information, digital media, store furniture, mer-
chandising and commercial architecture. The most popular and fascinating part of the exhibition
was where innovations competing for the „POPAI  European Awards” were displayed.  Salon POPAI,
a trade fair for the marketing communication industry held in Paris every second year has again
proved in 2006 that it is unique. More than 170 exhibitors – many of them major market players -
attended the exhibition and demonstrated the fact that POS advertising is spreading at an incred-
ible pace. Every conceivable marketing tool was present at this exhibition. Displays still seemed to
be the most effective means of  attracting attention to a product in stores. Unlike in 2004, when
expensive displays for premium brands dominated the exhibition, most of the displays seen in 2006
were of the cost-effective, modular, cardboard type. The hybrid, cardboard display with an LCD
monitor, which was regarded as trendy in 2004, completely disappeared, and was replaced by pro-
jected images and special lighting effects. An example of these is the 3D projected image of the
product on a cardboard display by Prodisplays Europe, a French company. Digital advertising at the
POS is a real box office hit in Western European countries. Moving pictures never fail to attract
attention and to sell the product, provided the visual and audio experience is powerful enough. All
it takes is an LCD screen, which is simple and cheap to operate. Conferences and workshops were
held about topics like, “Comparing digital media with other POS techniques” and the POPAI
European Awards creative competition should definitely be mentioned. Unfortunately, there was
no sign of  any Hungarian participants… ■

POS fel ső fo kon
Rek lám és in for má ció, fény rek lám, di gi tá lis mé dia, bolt be ren de zé sek, el -
adó tér és ter mék ki he lye zés (merchandising), ke res ke del mi épí té szet: a
Salon POPAI ezek re a té ma kör ök re épül ve to bo roz za ki ál lí tó it és szer ve -
zi ní vós kon fe ren cia prog ram ja it. 

Kincs, ami nincs: óra ho log ram ja,
ame lyet tér ben fel le het pró bál ni 
a kar ra

Hó dít a há rom di men zi ós ság a rak lap szi ge tek nél is
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Hogy mi ért hoz ha tó „egy ka lap
alá” a há rom ren dez vény? Cso -
ma go lás, rek lám és tar ta lom: e

há rom té nye ző har mó ni á já nak az el -
adá si sta tisz ti kák kal va ló szo ros ös  sze -
füg gé sét ma már min den ki el is me ri. Ezt
alá tá maszt ja az a tény is, hogy 2000 óta
az Emballage-zsal egy idő ben és hely -
szí nen szer ve zik az IPA élel mi szer-fel -
dol go zó fel sze re lé sek szak vá sá rát. A
szám adat ok azt iga zol ják, hogy a két
ren dez vény kom bi ná lá sa rend kí vül jó
öt let volt.

Kéz zel fog ha tó üze net
A fo gyasz tót rend kí vül sok ké pi ha tás
éri a kü lön bö ző mé di ák ré vén, de a ter -
mék cso ma go lás ha tá sa – kéz zel fog ha tó
mi vol ta mi att – en nek el le né re sok kal
le nyű gö zőbb és tar tó sabb. Így más for -
rá sok kal va ló ver sen gést il le tő en a va ló -
ság az, hogy a cso ma go lás a leg alap ve -
tőbb esz köz a fo gyasz tó val tör té nő
kom mu ni ká ci ó ban: míg a di gi tá lis üze -
net, a nyom ta tott rek lám mú lan dó, a
cso ma go lás ga ran tál tan el jut a ve vő höz,
aki azt meg né zi, kéz be ve szi, jó eset ben
ma gá val vi szi, és ott ho ná ban új ra szem -
ügy re ve szi. Le het, csak pil la na tok ra, de
egy „be szé des” cso ma go lás szá má ra

ele gen dő idő, hogy kel lő men  nyi sé gű
in for má ci ó hoz jut tas sa a fo gyasz tót. 

In tel li gens cso ma go lá sok
Az im már 37. al ka lom mal meg ren de -
zett Emballage cso ma go lás tech ni kai
szak vá sár iga zi „vi lág kö rü li út ra” in vi -
tál ta lá to ga tó it, amely nek so rán rá lá tást
biz to sí tott a leg kor sze rűbb tech no ló gi -
ák ra és a leg fel tű nőbb cso ma go lás in no -
vá ci ók ra. Nem vé let le nül, a ren dez vény
mot tó ja így szól: „biz ton sá go sabb, ké -
nyel me sebb, költ ség ta ka ré ko sabb,

környezetbarátabb, és sok kal kü lön bö -
zőbb”. En nek az öt kri té ri um nak meg fe -
le lő en a köz pon ti csar nok leg frek ven -
tál tabb te rü le tén köz szem lé re ke rül tek
a vá sár leg in no va tí vabb új don sá gai,
köz tük né hány fran cia fő is ko lás ter ve ző
re me kei. So kan el is me rés sel dí jaz tak
egy kis ba bás szü lők ré szé re ter ve zett,
váll ra ve he tő termodobozt, amely ké pes
egy szer re hi deg és me leg bé bi étel vagy 
-ital tá ro lá sá ra. Má sik si ke res öt let egy
cso ma go ló gép volt, amely nek kül ső bo -
rí tá sá ra al ko tó ja a szo ká sos fém he lyett
mű anya got hasz nált, ez ál tal túl a kör -
nye zet ba rát meg ol dá son, a szög le tes
fém for ma és szín he lyett ke cse sebb
alak kal, a dol go zó szá má ra ké nyel me -
sebb, job ban hoz zá fér he tőbb, ez ál tal
biz ton sá go sabb gé pet ál lí tott elő.

Elő tér ben a kör nye zet vé de lem
A stan dok kí ná la tát néz ve el mond ha tó,
hogy a rek lám- és cso ma go ló ipar is vég -
re vi lág szin ten el in dult a kör nye zet vé -
de lem út ján. 
Nagy si kert ara tott egy tö rök cég, a
Superfilm Packaging Films bi o ló gi a i -
lag le bom ló cso ma go ló fó li á ja, amely
va do na túj gyár tá si tech no ló gi á já nak

EMBALLAGE 2006: practical ideas, design, 
environment
The professionals of the packaging, advertising, and food industries focused their attention on Paris in the autumn of 2006. An incredi-
ble number of international participants and guests attended the SIAL, SALON POPAI and EMBALLAGE exhibitions. Why were these three
events held consecutively? Packaging, advertising and contents all need to harmonise in order to achieve good sales result. Since 2000,
the IPA trade fair of food processing equipment is held at the same location and time as EMBALLAGE, which turned out to be a very good
idea. As a result of the digital revolution, the packaging of food and drinks needs to be ever more effective to encourage consumers to
buy them. Regardless of the numerous effects which consumers are subjected to by the media, the most tangible and durable effect
comes from the packaging of the product. Packaging is the most basic means of communication with the consumer. The fine details of
design, the material, the fragrance of the packaging are all telling us something about quality. How can packaging as a means of com-
munication be made more effective?  Design in itself is not sufficient. Modern packaging has to meet many  requirements and regula-
tions. The latest technologies and most innovative solutions were all presented at the Emballage exhibition. One of the successful ideas
was a packaging machine with plastic cover instead of the usual metal, which makes the machine easier to use, friendlier and safer.
Advertising and packaging materials are definitely getting more environment-friendly. Superfilm Packaging Films a bio-degradable mate-
rial by a Turkish company was one of the big successes.. The stand of the French company, Flexico was also in the focus of attention, as
they make many of their products from re-cycled materials.  One of the most exciting exhibitors was Roots Biopack Limited from Hong
Kong with all their products made from sugar cane extract. One of the interesting ideas at IPA was a sterilisation process developed by
Zinetec (Shaka process), to produce food with a long shelf life, which preserves freshness, flavour, colour and texture. Packaging is a pow-
erful tool in brand communication and still has a lot of undiscovered potential. ■

2006 őszén Pá rizs ra fokuszáltak a cso ma go lás-, a rek lám- és az
élel mi szer ipar részt ve vői Eu ró pa-szer te, de hí rét vet ték so kan
az ese mény so ro zat nak más kon ti nen sek ről is, hi szen a ki ál lí tá si
nap tár ban egy mást kö ve tő szak vá sá ro kon – a SIAL élel mi szer-
ipa ri, az azt kö ve tő Salon POPAI rek lám ipa ri, és a sor ban har ma -
dik Emballage cso ma go lás tech ni kai szak ki ál lí tá so kon – hi he tet -
le nül nagy ará nyú volt a nem zet kö zi rész vé tel mind a ki ál lí tók,
mind a lá to ga tók szá mát te kint ve.

Emballage 2006: 
prak ti kum, de sign, 
kör nye zet vé de lem

Emballage 2006: 
prak ti kum, de sign, 
kör nye zet vé de lem

Minivákuumozó bol tok nak, jó ár-ér ték arány ban
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jel lem zői, hogy a ha gyo má nyos po li -
propilénfóliához ké pest lé nye ge sen rö -
vi debb idő alatt ké pes le bom la ni, és
emel lett funk ci ó já ban is kor sze rű:
hasz ná la ta so rán zaj- és sza ka dás men -
tes. A fran cia Flexico cég stand ja is
mind vé gig a fi gye lem kö zép pont já ban
állt, mert több ter mé két új ra fel hasz -
nált anya gok ból ál lít ja elő. A vá sá ron
ki zá ró lag bi o ló gi a i lag le bom ló ter mé -
ke ket mu tat tak be, töb bek közt olyan
rek lám tás ká kat, ame lyek nek még a
zár szer ke ze te is le bom lik.
A hong kon gi Roots Biopack Li mi ted
cég üz le ti öt le té vel, ter mé ke i vel, diszt ri -
bú ci ós stra té gi á já val és kör nye zet vé de -
lem re buz dí tó szlo ge nek kel, posz te rek -
kel de ko rált ki ál lí tá si stand já val az
egyik leg iz gal ma sabb részt ve vő volt.
Ös  szes ter mé kü ket cu kor nád ki vo nat ból
ké szí tik: fris sen tar tó fó li á kat, tál cá kat
és más cso ma go lá so kat. A cu kor nád
egy év alatt több ször is új ra ter meszt he -
tő, így az elő ál lí tá si költ sé gek és a
mennyi ség is pi ac ké pes, ugyan ak kor
ab szo lút kör nye zet ba rát.
Az IPA egyik ér de kes sé ge a Steriflow
cég stand ján be mu ta tott és a Zinetec ál -
tal ki fej lesz tett ste ri li zá ci ós fo lya mat
(Shaka-eljárás), amely se gít sé gé vel
hosszú polc éle tű élel mi sze rek ál lít ha tók
elő anél kül, hogy a ter mé kek el vesz te -
nék fris ses sé gü ket, za ma tu kat, szí nü ket
vagy ere de ti ál la gu kat. A ste ri li zá ló
„lom bik ba” órán ként egy szer re öt fé le
élel mi szert le het be ten ni, a ste ri li zá ci ós
idő 2-4 perc. Az olasz Orved cég vá -
kuum cso ma go ló gé pei sok szak mai lá -
to ga tó tet szé sét el nyer ték, mi vel apró
mé re tük és jó ár-ér ték ará nyuk mi att kis
bol tok szá má ra is el ér he tők. ■

T. I.

Köz tu dott, hogy a vá sár lá si dön té sek
mint egy 70 szá za lé ka nem ter ve zett, a
ve vő a pol cok előtt dönt.
Az el adás he lyi rek lám esz kö ze el ső sor ban
a POS-anyagok szé les kö rű hasz ná la ta. A
promóció, ár le szál lí tás, új ter mék be ve ze -
tés so rán az instore esz köz biz to sít ja a for -
ga lom nö ve ke dést, tá mo gat ja az el adást.
A tra de mar ke ting gel fog lal ko zók szá má -
ra nem új don ság, hogy ez igen ös  sze tett
is me re te ket igé nyel, és ren ge teg kér dést
vet fel: Mi lyen anyag ból le gyen? Mi lyen ki -
vi te le zőt kell er re ke res nem? Hogy kell le -
ad nom a gra fi kát? Ki fog ja le szál lí ta ni?
Szin te min den egyes promóciós anyag
más alap anyag ból és el té rő tech no ló gi á -
val ké szül. Mi lyen men  nyi sé gig ha té kony a
di gi tá lis nyom ta tás? Mit le het ofszettech-
nikával nyom ni, és mit csak szi táz ni? 
Eze ken a kér dé se ken a Conint-Print Kft.
part ne re i nek nem kell tör ni a fe jü ket!
Az el múlt 12 év ta pasz ta la tá val az instore
esz kö zök gyár tá sá ban egye di meg ol dá -
so kat nyúj tunk az élel mi szer ipar és a
HoReCa egy sé gek szá má ra. Szak em be -
re ink szí ve sen ad nak ta ná csot a ki vi te le -
zé si kér dé sek re, hogy a ter mé kek va ló -
ban meg ren de lő ink el kép ze lé se sze rint
ké szül jön el, és még időt és ener gi át is
meg spó rol tunk köz ben.
Ké nyel me sen, egy he lyen in téz he tik el
nyom dai ter mé kek, promóciós és de ko rá -
ci ós anya gok, displa yek be szer zé sét. A
hor doz ha tó kom mu ni ká ci ós esz kö zök
tel jes ská lá ját for gal maz zuk roll-up-ok,
pop-up áll vá nyok, L és X bannerek,
megállítótáblák, kínálópultok, pla kát áll -
vá nyok, pros pek tus tar tók, va la mint az
ezek hez szük sé ges di gi tá lis nyo ma to kat
is el ké szít jük. 
A www.conint.hu hon la pun kon to váb bi
hasz nos in for má ci ó kat és öt le te ket ta lál -
nak a té má ról. ■

(x)

It is well known that 70 per cent of customer decisions are
reached spontaneously, in front of the shelves. POS tools
are used for in-store advertising, which require a complex
knowledge of the subject. Questions like “What should it
be made of?  Who will manufacture it for me?, or Who will
be my supplier?” need to be answered. Practically all pro-
motional tools are made of different materials, using dif-
ferent technology, which lead to numerous more ques-
tions. The partners of Conint-Print Kft. do not have to
worry about problems like these! We have 12 years of
experience in manufacturing in-store tools for our part-
ners in the food business and the Horeca sector. We offer
a full range of portable communication tools, like roll ups,
pop ups, displays, banners etc. and we also prepare the
digital prints for these. You can find detailed information
about the subject on. www.conint.hu. ■

A ki ál lí tás egyik nagy si ke re volt a bi o ló gi a i lag
le bom ló cso ma go ló fó lia
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Ma gyar or szá gon a vá -
sár lá si dön té sek re az
eu ró pai át lag nál

job ban hat a fo gyasz tók ra a
té vé ben és nyom ta tott saj tó -
ban lát ha tó hir de tés, ál la pí -
tot ta meg nem rég az
ACNielsen egyik ku ta tá sa. Ez
a rek lá mo zás úgy ne ve zett
ATL ré sze, ahol a be fek te té -
sek meg té rü lé sét ha gyo má -
nyo san meg nyug ta tó mó don
le het mér ni. 
Az el adás he lyi kom mu ni ká -
ci ót még a kö zel múlt szak -
iro dal ma is a BTL ho má lyos
bi ro dal má nak tart ja; kell
ugyan, sőt nél kü löz he tet len,
ered mé nyes sé gé ről azon ban
sem mi kéz zel fog ha tó nem
állt ren del ke zés re. 

Kéz zelfog ha tó ér vek 
a már ka si ke ré hez
Az új szak iro da lom már fel -
fe dez te a vál to zás szük ség -
sze rű ség ét:
„Át fo gó, kom mu ni ká ci ós
meg  ol dá so kat igé nyel a mo -
dern mar ke ting. Olyan kom -
mu ni ká ci ót, amely meg fe lel
mind a cél cso port nak, mind
a már ka ígé re té nek” – ír ja ta -
nul má nyá ban Ulrike Hefter,
az ACNielsen né met vál la la -
tá nak sze ni or ta nács adó ja. –
„Ez nemcsak a mé dia rek -
lám ban mu tat ko zik meg, ha -
nem az el adás he lyi ak ti vi tás -
ban vagy az ár stra té gi á ban
is, amely kom mu ni kál a vég -
fo gyasz tó irá nyá ban.”

Meg ál la pít ja to váb bá, hogy a
mar ke ting esz kö zök re a rá -
for dí tást gyak ran csak fel té -
te le zett meg té rü lé sek alap -
ján ter ve zik. Sok szor hi ány -
zik a tám pont ah hoz, hogy
egy promóció rö vid tá von
va ló ban nö ve li-e az el adá so -
kat:
„A mar ke tingbü dzsé té ves
fel osz tá sá nak koc ká za ta Da -
mok lész kard ja ként le beg
min den mar ke tingosz tály fe -
lett” – ír ja a né met pi ac ku ta -
tó. – „Egy re fon to sab bak az
esz kö zök fel hasz ná lá sá val
ös  sze füg gés ben a kéz zelfog -
ha tó ér vek, hogy a már ka
hos  szú tá vú si ke re biz to sít -
ha tó le gyen.” 

Boltszeg men tá ció 
és teszt
Ma gyar or szá gon az ACNielsen
új szol gál ta tá sa, az Instore
Au dit fel mé ri a pol ci ki he lye -
zé se ket és a bol ti el adást ösz -
tön ző esz kö zö ket. 
Nap ja ink ban egy mar ke -
ting ve ze tő töb bek kö zött a
kö vet ke ző gya kor la ti kér dé -
se ket fo gal maz hat ja meg
ma gá ban. A ter mék ki he lye -
zé sek, promóciós meg je le -
né sek és pol ci árak a bol tok -
ban tény leg úgy va ló sul nak
meg, aho gyan el ter vez tem?
Ha lát juk, ho gyan ál lunk a
ver seny tár sak hoz vi szo nyít -
va vá sár lá sok, ter mék for ga -
lom te rü le tén, mi ért nem
ha son lít juk ös  sze ak ti vi tá -

sun kat mér he tő mó don a
bolt ban?
Az Instore Auditra is épül het
az ACNielsen „mo del le zés és
elem zés” szol gál ta tá sa,
amely nek mód szer ta ná ban a
boltszeg men tá ci ós ta nul má -
nyok nál he ti bolt szin tű ér té -
ke sí té si ada tok hoz lé pünk
vis  sza, ame lye ket va la mi lyen
szem pont sze rint új ra cso -
por to sí tunk, és az új szeg -
men tá ció alap ján új ra fel dol -
goz zuk őket. Így vá laszt ka -
punk ar ra, hogy pél dá ul kü -
lön bö ző ár szin te ken mi lyen
ár kü lönb sé gek mel lett mek -
ko ra az egyes ter mé kek pi a ci
ré sze se dé se. Vagy pél dá ul:
mek ko ra a ré sze se dé sem
azok ban a bol tok ban, ahol
bent van A már kám B ver -
seny társ már ka nél kül, il let -
ve ott, ahol bent van A és B
már ka is?

A bol ti tesz tek nél olyan szi -
tu á ci ó kat tud vizs gál ni az
ACNielsen, ame lyek a múlt -
ban még nem lé tez tek. Eh -
hez lét re ho zunk teszt- és
kont rollbol to kat. A teszt bol -
tok ban vizs gál juk az adott
szi tu á ci ót, pél dá ul új ter mék
be ve ze té sét vagy új display
be ve ze té sét, és az ada to kat a
kont rollbol té hoz vi szo nyít -
juk. 
Is merd meg a fo gyasz tó dat –
ez a mar ke ting egyik leg fris -
sebb jel sza va. De meg kell is -
mer ni a bol tot is, a csa ta te -
ret, ahol a már kák ös  sze -
csap nak a vá sár ló vá lasz tá sá -
ért. A meg fe le lő bol ti stra té -
gia meg ta lá lá sá hoz ma már a
pi ac ku ta tók is ha té kony mé -
ré si mód sze rek kel tud nak
hoz zá já rul ni. ■

Tóth Gyön gyi,

az ACNielsen ér té ke sí té si me ne dzse re

Damocles’ sword and in-store
marketing  
Efficiency of in-store promotional tools had been considered to be immeasurable for a long time.
This is changing however, as a result of trade marketing methods becoming more widely used. The
time has come for product placement and promotional tools to get the attention they deserve and
the methods for measuring their effectiveness are available now. According to a recent survey by
ACNielsen, TV and press advertisements have a higher than average effect on Hungarian con-
sumers. Whereas methods for measuring the effectiveness of ATL advertising have long been
used, this was not the case for BTL tools in stores. „Modern marketing needs comprehensive com-
municational solutions. Communication that is adequate for both the target group and the brand
promise” – says Ulrike Hefter, a senior consultant of ACNielsen in a study.  “The risk of distributing
marketing budget inappropriately is threatening all marketing departments like Damocles’ sword.”  
A new service offered by ACNielsen in Hungary is Instore Audit, which can evaluate shelf place-
ments and in-store promotion tools. Insotre Audit can provide answers to questions like: “Are prod-
uct placements, promotions and prices working the way I intended them to work?” or  “If we can
see where we are compared to our competitors in terms of sales, why cannot we compare in-store
activities ?”  Instore Audit offers many services for product categories and the service called “mod-
elling and analysis” can also be based on it.  ■

Da mok lész kard ja és az
el adás he lyi mar ke ting
For du lat zaj lik a rek lám esz kö zök ha té kony sá gá nak meg is me ré sé ben. So ká ig mér he tet len nek
tar tot ták a bol ti el adás ösz tön ző esz kö zök ha té kony sá gát. Elő tér be ke rül azon ban a vá sár lá si
dön tés be fo lyá so lá sá ban a tra de mar ke ting: el jött az idő, ami kor fel ér té ke lő dik az áru ki he lye zé -
se és a sok fé le promóciós elem az el adó tér ben. A mar ke ting-dön tés ho zók egy re in kább el vár ják
rá for dí tá sa ik nyo mon kö ve té sét. Igé nyük ma már ki elé gít he tő. 
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JELENTKEZÉS

2007

TMK KONFERENCIA
Téma: Trade marketing – a vállalati növekedés egyik
motorja?
Idõpont: 2007. február 22. 9.30–16.30
Helyszín: BKIK tárgyalóterem, 1016 Bp., Krisztina krt. 99.

KLUBÜLÉSEK
Téma: Legfrissebb piaci fejlõdési tendenciák – elsõ
kézbõl, az ACNielsen és a GfK átfogó elemzései 2006-ról
Idõpont: 2007. április 19. 15 órától
Helyszín: BKIK tárgyalóterem, 1016 Bp., Krisztina krt. 99.

Téma: Tippek és tanácsok azoknak, akik trade marketinges
kollégával bõvítik csapatukat  
Idõpont: 2007. június 7. 15 órától, grillpartival egybekötve!
Helyszín: Szamos cukrászda, 1125 Bp., Szépkilátás u. 1.

Téma: Trade marketing tervezés – Még nem késõ jó
trade marketing tervet készíteni 2008-ra!
Idõpont: 2007. szeptember 27. 17,30 órától
Helyszín: Tapolca, Hotel Pelion konferenciaterem

Téma: Zsebbevágó kérdések – Hogyan hozd ki a legtöbbet
a jövõ évi költségkeretedbõl?
Idõpont: 2007. november 9. 15 órától
Helyszín: BKIK tárgyalóterem, 1016 Bp., Krisztina krt. 99.

A KLUB ESEMÉNYEIN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
• Éves tagsági díj: 26 000 FT+áfa, egy cégtõl két, éves
tagsági rendelése esetén, a harmadik térítésmentes!

•Ha valaki csak egy-egy ülésre látogat el: 9000 FT+áfa
• A konferencián való részvétel klubtagoknak: 

29 000 FT+áfa, nem klubtagoknak: 35 000 FT+áfa, egy
cégtõl három jelentkezõ esetén a negyedik résztvevõ VIP

vendégünk!

A KLUBTAGSÁG ELÕNYEI?
• A Trade Marketing Konferencia árából 15% kedvezmény.

• EDC-TMK kedvezménykártya ajándékba.

További információval Tóth Krisztina a (26) 310-684-es 
telefonszámon áll rendelkezésre.

WWW.TRADE-MARKETING.HU

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével
faxon vagy e-mailen lehet.

CÍMZETT: PROMO POWER TRADE MARKETING KFT. / 
TÓTH KRISZTINA

CÍM: 2000 SZENTENDRE, PETÕFI S. U. 1.
TELEFON: (26) 310-684

FAX: (26) 300-898
E-MAIL: KRISZTINA@PROMOPOWER.HU

Igen, klubtag kívánok lenni a Trade Marketing
Klubban. A 26 000 Ft+áfáról, a 2007. évi 
tagsági díjról szóló számlát, kérem, küldjék el  
címünkre.

Igen, részt kívánok venni a Trade Marketing  
Klub konferenciáján, de nem kívánok klubtag
lenni. A 35 000 Ft+áfáról szóló számlát, kérem,
küldjék el  címünkre.

Igen, klubtagsággal részt kívánok venni a Trade
Marketing Klub konferenciáján. A 29 000 Ft+áfáról 
szóló számlát, kérem, küldjék el címünkre.

Aki a 2007. évre klubtagságot vált, EDC-TMK ked-
vezménykártyát kap egyszerre! A tagsági kártyát postán
küldjük el. A kedvezménykártyáról bõvebben a klub hon-
lapján, a WWW.TRADE-MARKETING.HU és 
a WWW.TRADEMARKETINGCENTRUM.HU oldalon olvashat.

JELENTKEZÕ ADATAI:

Név:

Beosztás:

Cég/Intézmény:

Levelezési cím:

Számlázási cím:

Adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Dátum:

A jelentkezés visszaküldése egyben számla ellenében történõ fizetési kötelezettséget is jelent.

Aláírás, pecsét:
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Agyár tó cé gek és ügy -
nök sé ge ik ar ra pa -
nasz kod nak, hogy Ma  -

gyar or szá gon nem a mi nő ség
szá mít, ki zá ró lag az ár do mi -
nál, és ez tük rö ző dik a POS-
reklám te rü le tén is. Az ár ér zé -
keny ség egye nes kö vet kez mé -
nye, hogy nem le het a ter mé -
kek árá ba be épí te ni az er re
for dí tan dó tel jes ös  sze get. Így
el ső sor ban funk ció- és ár meg -
kö ze lí tés ből vá lasz ta nak POS-

anyagokat, az esz té ti kum és
mi nő ség ro vá sá ra. A POS-rek-
lám a cé gek hir de tés re szánt
bü dzsé jé nek tö re dé két te szi ki
(szem ben más mé di á ban
meg je le nő kam pá nyok kal).        
Míg egy fran cia ter mék ese té -
ben a cso ma go lás ra és a bol ti
ki he lye zés re for dí tott ös  szeg
ki te he ti a ter mék árá nak akár
40 (!) szá za lé kát is, ez itt hon
ma xi mum 10-15 szá za lék le -
het. Ugyan ez ér vé nyes a Nyu -

ga ton nagy si ker nek ör ven dő
ak ci ós szi ge tek ese té ben is: a
cé gek nem ké pe sek meg fi zet -
ni a hely bér le ti dí ját.

Zsib vá sár vagy 
egyenfólia?
So kan ol csóbb meg ol dá sok -
hoz fo lya mod nak, ezek vi -
szont ke vés bé tar tó sak és esz -
té ti ku sak, gyak ran már az ak -
ció fo lya mán, idő előtt meg -
ron gá lód nak. Több áru ház ve -

ze tő sé ge – jo go san – ar ra hi -
vat ko zik, hogy az ilyen rek -
lám esz kö zök nem el adás ösz -
tön zők, in kább ront ják az áru -
ház össz kép ét és ez zel együtt a
cég imázsát. Ezért olyan dön -
tést hoz nak, hogy a jö vő ben
nem en ge dik be a már ka for -
gal ma zó ál tal le gyár ta tott és
ki he lye zett POS-anyagokat a
„zsib vá sár” el ke rü lé se vé gett.
Ez ed dig rend ben is len ne. De
a meg ol dás ként vá lasz tott al -
ter na tí va, az áru há zak ál tal le -
gyár ta tott és ki he lye zett „AK -
CIÓ” fel ira tos (gyak ran a
több szö ri hasz ná lat mi att
alap ból pisz kos), ri kí tó szí nű
pony va vagy fó lia sem mi vel
sem se gí ti az esz té ti kus meg je -
le nés re va ló tö rek vést – fő leg,
ha nem egy ki mon dot tan
disz kont áru ház ról van szó. 
Más rész ről több gyár tó cég
eb ben a dön tés ben a nagy
élel mi szer lán cok sa ját már -
kás ter mé ke i nek elő tér be he -
lye zé sét vé li fel fe dez ni.
Egy tény: ha egy he lyen min -
den ak ci ós, ak kor az ér ték te -
len, ke vés bé von zó vagy ér -
dek fe szí tő, ezért ru tin vá sár -
lás ra ösz tö nöz, meg foszt va a
ve vőt a fel fe de zés és el csá bu -
lás él mé nyé től… Mert mint
tud juk, a vá sár lók több sé ge a
hely szí nen dön ti el, mi ke rül
a ko sár ba. ■
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Cover up?
POS tools in Hungarian stores are far inferi-
or to those used in Western European
stores. The question is: why?
Manufacturers and their agencies complain
that quality is of secondary importance in
Hungary, only price matters and this is
reflected in POS advertising as well. As a
result of price sensitivity, POS tools are
made to be cost effective instead of
attractive, which is not a very logical thing
to do. POS budgets are only a small fraction
of advertising  budgets in general. While
the costs of packaging and in-store place-
ment can reach 40 per cent in the case of a
French product, this is never more than 10-
15 per cent in Hungary. The same goes for
promotional islands: there is no money for
them in Hungary. Many companies use
cheap POS tools, which are not very attrac-
tive or durable. Store management often
complains about these, arguing that these
do not promote sales, only damage the
image of the store. However, the alterna-
tive they usually offer is no better or more
attractive, especially when the store in
question is not a discount.  ■

Év vé gén az IMIGe Hun gá ria
Kft. 4 új hir de té si fe lü let tel je -
lent ke zett a Tesco hi per mar -
ke tek ben. A kül ső üveg fa lak
az épü let front ol da lán el he -
lyez ke dő nagy mé re tű fe lü le -
tek, amely re már rég óta vár tak
a cég ügy fe lei. Az esz kö zök ki -
tű nő en al kal ma sak brand-
awereness kam pá nyok in dí tá -
sá ra is, hi szen nagy mé re té ből
és új sze rű sé gé ből fa ka dó an

egy sze rű en ki ke rül he tet len né
te szi a kom mu ni ká ci ót. A má -
sod la gos ki he lye zé sek ki eme -
lé sé re, még fel tű nőb bé té te lé -
re hoz ták lét re az LCD-kijelzős
kép er nyő vel kom bi nált rak lap -
tar tó áll ványt. A di gi tá lis mé dia
display nagy elő nye, hogy a
sta ti kus pla kát tal el len tét ben
el ma rad a nyom dai költ ség, il -
let ve a hely szí nen szo kat lan
au di o vi zu á lis kom mu ni ká ció meg ál lás ra kész te ti a vá sár ló -

kat.  A ne gye dik új don ság a
pénz vis  sza adó tál cán el he lye -
zett hir de tés, amely a kas  sza -
zó ná ban tör té nő kom mu ni ká -
ció leg újabb esz kö ze. Az esz -
kö zök ha té kony sá gát mu tat ja
a nagy ér dek lő dés, a kül ső
üveg fa lon pél dá ul már lát ha tó
volt a Sa ra Lee Omnia-kam-
pánya, je len leg pe dig az Unile -
ver hir de té se fut. ■

Kis ma gyar 
pony va re gény

El te kint ve né hány, vá sár lá si szo ká sok kal kap cso la tos kul tu rá -
lis kü lönb ség től, a POS (az az Point of Sale) ugyan azt je len ti
Ma gyar or szá gon is, mint a vi lág más tá ja in. Va la mi ben még is
kü lön bö zünk. A ma gyar bol tok POS-felhozatala mind men  nyi -
ség ben, mind esz té ti kai mi nő ség ben lé nye ge sen alul ma rad a
nyu gat-eu ró pai át lag hoz vi szo nyít va. 

Tichy Ákos
tulajdonos,
Idea Zone Hungary
Kft.

4 új esz köz az IMIGe portfóliójában 4 new tools in the
IMIGe portfolio
IMIGe Hungária Kft. introduced  four new
advertising surfaces in TESCO hyper
markets at the end of the year.  External
glass walls are excellent for brand
awareness campaigns and internal walls
are also available for advertising.  Digital
Media Displays have been introduced to
give even more visual emphasis to sec-
ondary placements, and also eliminate
printing costs. Another innovation is
using money trays at cash registers for
advertising products near the cash reg-
ister. ■
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Ta valy év vé gén ke rült sor az el ső át épí -
tett Metro áru ház új bó li át adá sá ra Bu da -
ör sön. A ter vek sze rint a kö vet ke ző évek -
ben mind egyik áru ház meg szé pül. A vál to -
zás nak kö szön he tő en az 500 négy zet mé -
ter rel bő vült bu da ör si áru ház ban pél dá ul
át la go san 50 szá za lék kal nőtt az áru cso -
por tok kí ná la ta.
Az el adó tér meg nö ve lé sén túl sok újí -
tást is be ve ze tett a Cash & Carry lánc.

Pél dá ul: ter mék in for má ci ók fel tün te té -
se az egy sze rű ös  sze ha son lít ha tó sá -
gért; meg fog ha tó, ki pró bál ha tó áru min -
ták; ön ki szol gá lás ra al kal mas áru kész -
let; a leg ke re set tebb ter mé kek rak la pon
pre zen tál va, nö vel ve az át lát ha tó sá got
és a kész le tek el ér he tő sé gét. A ve vő ket
a kí vánt ter mék meg ta lá lá sá ban in for -
má ci ós pul tok, egy ér tel mű jel zé sek is
se gí tik. ■

Át(sz)épülnek a Metro áru há zak
Metro stores to be 

remodelled
The first remodelled Metro store was opened in Budaörs at

the end of last year. All Metro stores will be remodelled in

the forthcoming years. As a result of remodelling, assort-

ments of various product categories increased by 50 per

cent on average in the Budaörs store. In addition to a larger

store space, other innovations are: product information dis-

played for easy comparison, product samples to be tried,

inventory suited to self-service, most ppopular products on

palettes, etc. ■

Az új in for má ló jel zé sek és ter mék el -
ren de zé sek gyor sít ják a pro fes  szi o ná -
lis vá sár lást is

Az iparcikkek területén történt 
a legnagyobb területi és 
választékbővítés

Az átalakított budaörsi áruház csak 
a kezdet. A következő években sorra
kerül a többi Metro C&C is

A halosztály választéka 
sokszínűségéről és kiváló 
ár-értékarányáról ismert
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Tra de ma ga zin: Mi lyen spe ci á lis mer-
chandising esz kö zö ket al kal maz tak a ka -
rá cso nyi sze zon ban?
Vida Jó zsef: Há rom-négy tí pus ból,
több száz má sod ki he lye zést épí tünk a
merci és Toffifee már ká ink szá má ra,
ezen kí vül al kal ma zunk úgynevezett
„shelf-stoppereket”, wobblereket, ame -
lyek a pol co kon hív ják fel a fi gyel met a
ter mé ke ink re. Mar ke ting csa pa tunk bi -

zo nyos he lye ken a beeresz tő ka pu kat is
ün ne pi dísz be öl töz te ti va la me lyik ki -
emelt már kánk se gít sé gé vel. Kü lön le -
ges, ün ne pi cso ma go lás ban is kap ha tó
szá mos ter mé künk. 
Tm: Mi lyen szem pon to kat kell, hogy ki -
elé gít sen egy sze zo ná lis display?
V. J.: Én azt gon do lom, hogy min den -
kép pen meg kell, hogy érint se emo ci o -
ná li san a fo gyasz tót. Ez a leg fon to sabb.
Az tán olyan le gyen a de sign ja és a mé -
re te, ami oda vonz za a fi gyel met. Ha ta -
lál ko zik az ér ze lem, a de sign és a már -
ka üze net, a ter mék el ad ha tó a má sod ki -
he lye zés ről, a display el ér te cél ját. A dis-
play le gyen meg fe le lő en sta bil, bír nia
kell a több hó na pig tar tó igény be vé telt,
a több szö ri fel töl tést. Spe ci á lis lá ba zat -
tal kell ren del kez zék, hogy a fel mo sá so -
kat is áll ja.
Tm: Ho gyan old ják meg, hogy az árak
esz té ti ku san és jól lát ha tó an le gye nek
fel tün tet ve a displa ye ken is? Sok cég má -
sod ki he lye zé sé re nem, vagy csak ne he -
zen ír ha tó ak ki az árak.
V. J.: Van olyan display, amely re ele ve
ter ve zünk ár táb lát. Ilyen kor az áru ház
ír ja fel esz té ti kus mó don az ára kat. Más
eset ben kü lön ár sínt rög zí tünk az áll -
vány ra. 
Tm: Sze zon után még hasz nál ha tók a
displa yek vagy ki dob ják őket?
V. J.: El mé le ti leg a displa ye ink egy sze ri
hasz ná lat ra van nak ter vez ve. Az áru há -
zak a sze zon után meg sem mi sí tik őket.
Azon ban erős költ ség szo rí tás ban dol -
go zunk, ezért a jó ál la pot ban meg ma -
rad tak kö zül né há nyat el te szünk tar ta -
lék nak. Min dig akad olyan lánc, ame -
lyik év köz ben több bol tot nyit, mint
amen  nyit az éves szer ző dés tár gya lá sa -
kor ígért. Ilyen kor jól jön a tar ta lék, hi -
szen mi ad hoc ala pon nem tu dunk tíz-
húsz da rab áll ványt pót ló la go san ren -

del ni. Ré szeként egy nem zet kö zi nagy -
vál la lat nak, ál ta lá ban egy év re elő re ter -
ve zünk, így már most le kell ad juk ren -
de lé sün ket a kö vet ke ző té li merchandis-
ing esz kö zök re. Ezt kö ve tő en már csak
sze rény mó do sí tá so kat tu dunk vég re -
haj ta ni az esz kö zök men  nyi sé gét te kint -
ve.
Tm: Hol ter ve zik és gyárt ják az önök
merchandising esz kö ze it?
V. J.: Min dent az anya cég nél, Né met or -
szág ban ter vez nek és ké szí te nek elő. A
gyár tást is ők in té zik. Az ös  szes, a vi lág
58 or szá gá ban mű kö dő Storck vál la lat
szá má ra egy sé ge sen, egy sé ges mar ke -
ting kon cep ció alap ján ké szül nek a mer-
chandising anya gok. Az or szá gok nak
egye di en csak kor lá to zot tan van le he tő -
sé ge esz kö zök gyár ta tá sá ra. Anya cé -
günk na gyon ügyel a mi nő ség re, akár az
esz kö zö ket, akár a ter mé ke ket néz zük.
El kép zel he tő, hogy ol csóbb len ne bi zo -
nyos ter mé ke ket más or szág ban gyár ta -
ni, vagy ta ka ré kos kod ni a já ru lé kos
költ sé ge ken. Azon ban a mi nő ség pri o ri -
tás a Storck vál la lat cso port nál, így nem
meg le pő, hogy min den gyár tás ki zá ró -
lag Né met or szág ban, a leg ma ga sabb mi -
nő sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lő en
tör té nik, most már több mint 100 éve.
Tm: Mi a me ne te a sze zo ná lis má sod ki -
he lye zé sek en ge dé lyez te té sé nek? Meny -
nyi re együtt mű kö dők a ke res ke del mi
lán cok a tár gya lá so kon?
V. J.: Ez lán con ként vál to zó. A leg több
lánc együtt mű kö dő, hi szen lát ják, hogy
idő be ni ter ve zés sel és a fel ada tok pon -
tos vég re haj tá sá val ők is és mi is nö vel -
ni tud juk a sze zo ná lis for gal mat. A
meg ál la po dá sok több nyi re az éves kon -
dí ci ós tár gya lá sok so rán szü let nek.
Egyéb eset ben ne gyed éven te küld jük
ja vas la ta in kat a lán cok nak a má sod ki -
he lye zé sek pon tos men  nyi sé gé ről és az
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Pra li nék 
szem előtt

A Storck Hun gá ria Kft. a pra -
li né ka te gó ria egyik leg je len -
tő sebb vál la la ta, töb bek kö -
zött pré mi um merci és
Toffifee már ká i nak kö szön -
he tő en. A ka rá cso nyi sze zon
a cég től idén is kü lö nös fi -
gyel met kö ve telt, hi szen er re
az idő szak ra esik az éves el -
adá sok je len tős ré sze. Vida
Jó zse fet, a cég ke res ke del mi
ve ze tő jét kér dez tük ar ról,
hogy mi lyen spe ci á lis fel ada -
to kat je lent szá muk ra a sze -
zon előt ti fel ké szü lés és a
merchandising esz kö zök,
azon be lül is el ső sor ban a
má sod ki he lye zé sek ho gyan
tud nak hoz zá já rul ni a for ga -
lom nö ve lé sé hez.

Egy szezonális displaynek emocionálisan is meg
kell érintse a fogyasztót
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üz le tek ben ter ve zett he lyé ről. A szer ve -
zet ten mű kö dő ke res ke del mi lán cok
ese té ben ezt az áru há zak pon to san be -
tart ják. Né hány lánc nál nem si ke rül
köz pon ti lag vé gig vin ni az en ge dé lye zé -
si el já rást, még áru há zi szin ten is meg
kell küz de ni a he lye kért. Ez igen nagy
hu mán rá for dí tást igé nyel, ren ge teg
idő be és költ ség be ke rül. Elő for dul
azon ban, hogy köz pon ti meg ál la po dás
el le né re sem va ló sul nak meg display -
fel ál lí tá sa ink vagy promócióink. Mi u -
tán mi eti ku san, egy 100 éves vál la lat
ér ték rend jé nek meg fe le lő en ke res ke -
dünk, ért he tő, hogy az adott szó vagy a
meg ál la po dás szent do log szá munk ra,
és azt vall juk, hogy a ke res ke del mi
part ne re ink szá má ra is an nak kell len -
nie. Így ta lán nem meg le pő, hogy mi
min dent meg te szünk azért, hogy a
szer ző dés ben fog lal tak tel je sül je nek, és
ha kell, meg ál la po dá sa in kat akár jo gi
úton is ér vé nye sít jük. 
Rit kább eset, hogy egy áru ház vagy lánc
ma ga ke res sen meg ben nün ket, és kér -
jen má sod ki he lye zé se ket. Eb ben az
eset ben né hány hét re van szük ség az
elő ké szí tés re, fel té te lez ve, hogy ren del -
ke zünk a szük sé ges men  nyi ség gel és
anya gok kal.
Tm: A stan dard polc ra si ke rül-e ki he -
lyez ni a ki fe je zet ten sze zon ter mé ke ket? 
V. J.: Ez áru ház füg gő. Sze ren csé re van -
nak olyan áru há zak, ame lyek ve ze tői,
osz tály ve ze tői lát ják, hogy a sze zo ná lis
for ga lom kö zös ér de künk. Ha ők le he -

tő vé te szik, hogy a sze zon ter mé kek ne
csak má sod ki he lye zé sen, ha nem a stan -
dard pol co kon is kap ha tók le gye nek,
nő ni fog a ter mék for gal ma. Saj nos, ez
még nem min den áru ház ra jel lem ző. A
sze zo ná lis ter mé kek több sé gét ter mé -
sze te sen a má sod ki he lye zé sek se gít sé -
gé vel ér té ke sít jük. Saj nos je len leg nincs
pon tos ada tunk ar ról, hogy ho gyan
arány lik az el adás a displa ye ken és a
stan dard pol co kon. 
Tm: A ka rá cso nyi ter mé kek mi kor tól
van nak for ga lom ban és med dig kap ha -
tók?
V. J.: Az egyes ke res ke del mi lán cok ha -
tá roz zák meg az el ső be szál lí tás idő -
pont ját. Ál ta lá ban ok tó ber kö ze pé től
kez dünk szál lí ta ni, és a ka rá csony előt ti
na po kig for gal maz zuk a sze zo ná lis ter -
mé ke ket. A lán cok év ről év re egy re ko -
rább ra hoz zák az el ső sze zo ná lis szál lí -
tás kí vánt idő pont ját. Egy re ha ma rabb
épít het jük meg a sze zo ná lis ki he lye zé -
se ket, azon ban a fo gyasz tók leg ha ma -
rabb no vem ber kö ze pé től kez de nek ün -
ne pi ter mé ke ket vá sá rol ni. Ez azt ered -
mé nye zi, hogy egy rész ről a sze zo ná lis
ter mé kek már ter he lik az áru há zak
kész le tét, de tény le ges el adás csak jó val
ké sőbb lesz be lő le, ugyan ak kor a nor -
mál ter mé kek for gal ma már le csök ken. 
Tm: Van olyan merchandising esz köz,
ame lyet je len leg nem al kal maz nak, még -
is hasz nos len ne?
V. J.: Tá gabb ér te lem ben ta lán ne vez -
het jük merchandising esz köz nek: a ka -
te gó ria me nedzs ment a pra li né pi a con.
Tu do má som sze rint egyet len lánc sem
fog lal ko zik ez zel a kér dés sel. Mi szí ve -
sen nyúj tunk se gít sé get ezen a te rü le -
ten. Vál lal nánk a ka te gó ria ka pi tány sze -
re pét és az ez zel já ró fel ada to kat. Hasz -
nos len ne és nö vel né mind két fél for gal -
mát, ha a pra li né ka te gó ri á ban meg ala -

po zott ada tok ra épül ne a polc ké pek ki -
ala kí tá sa. 
Le gyen ez egy üze net a ke res ke del mi
lán cok szá má ra. Még nem ké ső, hogy a
kö vet ke ző ka rá cso nyi sze zo nig ne csak
a merchandising esz kö zök és POS-
anyagok játs  szák a leg na gyobb sze re -
pet a for ga lom nö ve ke dé sé ben, ha nem
ta pasz ta la ti ada tok ra ala poz va, a polc
ki ala kí tá sa is ma gá ban hor doz za a si -
kert! ■

Cs. Á.

Sweeties for our eyes
Storck Hungária Kft. is one of the major companies in the sweetie category with the Merci and Toffifee brands. We wanted to find out
what special merchandising tools they use For the Christmas season. They build several hundred secondary placements of three-four
types for their brands. They also use shelf stoppers on the shelves. Another method is the use of  brand decorations on the doors of
the store. Special Christmas packaging is also used for many products. They believe that seasonal displays should have a strong emo-
tional impact. These should attract attention with their size and design. Displays should be strong and durable and resistant to repeat-
ed washing up under them. Some displays are fitted with specially designed price plates, others are fitted with price rails. Their displays
are not re-usable theoretically, but the ones which remain in a good condition at the and of the season are saved for the next season
in reserve. The German mother company has the merchandising tools designed and manufactured and these are uniform for all 58
countries where Storck is present. The local subsidiaries in various countries have only very limited means to have merchandising tools
manufactured, because the HQ is very conscious of quality. Most of the retail chains co-operate actively with Storck in seasonal place-
ments, which are subject to annual agreements. There are other chains, where a general agreement with the HQ is not sufficient to
get automatic co-operation at the local level, which means a lot of effort has to be spent on getting things right. In a few cases, we
have had to resort to legal action to settle our dispute with a chain. The management of some chains and stores is flexible and allows
them to use standard shelves for seasonal placements as well. This, however is not the case in general. Christmas products are usual-
ly delivered from mid-October to the days immediately before Christmas. Customers, however only begin buying the seasonal products
in mid-November. Storck would be happy to play the role of category captain in the sweetie market if the retail chains showed any inter-
est in a category management project. ■

Tovább növelheti a kategória forgalmát, ha 
megalapozott adatokra épül a polctükör
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– Az ár je lö lés te rü le -
tén me lyek a leg fris -
sebb in no vá ci ók?
– Az elekt ro ni kus ár -
el len őr ző esz kö zök
ma már az ös  szes hi -
per mar ket ben meg -
ta lál ha tók. Alap ki -
épí tés ben a rend szer
a vo nal kód le ol va sá -
sá val tá jé koz tat ja a
vá sár lót a ter mék árá ról. En -
nél több szol gál ta tást nyújt a
„ki oszk” meg ol dás, amely az
ár azo no sí tá si fel ada ton felül
in for mál az adott áru cikk jel -
lem ző i ről, fel hasz nál ha tó sá -
gi kö ré ről. Ezek az esz kö zök
hoz zá fér he tők a be vá sár ló -
ko csi fo gan tyú já ba épít ve is,
ahol rá di ós kap cso la ton ke -
resz tül az áru ház adat bá zi -
sai ból a leg fris sebb, mul ti -
mé di ás in for má ci ót tud ja
biz to sí ta ni a vá sár lók nak –
ügy fél kár tyá val tör té nő be je -
lent ke zés ese tén akár sze -
mély re sza bot tan is. 
– Tő lünk nyu gat ra ko mo -
lyan kí sér le tez nek az ár -
cím kék gé pe sí té sé vel is.
Mek ko ra esélyt lát ar ra,
hogy Ma gyar or szá gon is
meg je len jék?
– A ma gyar pi a con még va ló -
szí nű leg hos  szú ide ig nem
vá lik gya kor lat tá – alap ve tő -
en a rend szer ki ala kí tá sá nak

ma gas költ sé gei mi -
att. Egy részt az elekt -
ro ni kus ki jel ző vel
ren del ke ző kis ké szü -
lé kek in for ma ti kai
rend szer rel va ló adat -
kap cso la ta he lyi há -
ló za tot igé nyel, más -
részt a polc cím ke tö -
me ges al kal ma zás -
ban vá lik költség ha -

té konnyá. 
Az elekt ro ni kus polc cím ke az
áru há zak nak fo lya ma to san
mun kát adó prob lé mát hi va -
tott rész ben vagy egész ben
meg ol da ni: az ár vál to zá sok
ke ze lé sét. A pa pír ala pú cím -
kék na gyon las sú, ru gal mat -
lan ára zást tesz nek csak le he -
tő vé. Már pe dig a fo gyasz tó -
vé de lem elő írá sai sze rint
min den eset ben al kal maz ni
kell a polc cím ké ket, amely -
nek kor sze rűbb for má ja az
elekt ro ni kus polc cím ke. Le -
het szó ár eme lés ről, promó-
ciós le ára zás ról, ak ci ók ér vé -
nye sí té sé ről vagy „happy
hour” ked vez mé nyek ről, az
elekt ro ni kus polc cím ke köz -
pon ti lag ve zé rel he tő, ami ko -
moly ver seny előnyt je lent het
a ke res ke dő nek.
– Fel té te le zem, ezek az in -
for ma ti kai meg ol dá sok a
bol ti rak tá ro zás prob lé má -
ját is meg kön  nyí tik.

– A rak tá ri rend sze rek ug -
rás sze rű fej lő dé sét to vább ra
is az RFID-rendszerek be ve -
ze té sé től vár ják a ke res ke -
dők, hi szen az ed di gi, csak
azo no sí tás ra al kal mas vo nal -
kód he lyett komp lex ada to -
kat ké pes tá rol ni és kö zöl ni
rend kí vül ha té kony, rá dió -
frek ven ci ás kom mu ni ká ció
se gít sé gé vel. Még a fej lett ke -
res ke del mi in for ma ti ká val
ren del ke ző or szá gok ban is
csak most kez dett ter jed ni,
mi vel a cím kék ára az el fo -
gad ha tó (kb. 30-50 cen tes)
ár szint re csök kent. 

– A mo dern pénz tár gé pek -
hez kap cso ló dó an új ki fe je -
zés kezd meg ho no sod ni: a
„Point of Ser vi ce”. Mit is je -
lent ez va ló já ban?
– A „Point of Ser vi ce” kon -
cep ció az el adá si hely („Point
of Sale”) to vább gon do lá sá ból
ered. Sok üz let (di vat áru há -
zak, mű sza ki szak üz le tek,
dro gé ri ák) nem a „hi per -
mar ket elv” sze rint mű kö -
dik. Nincs ál lan dó sor a
pénz tár gé pek nél, a tel jes
mű kö dé si idő nek csu pán 10-
15 szá za lé kát hasz nál ja ki a
pénz tár gép ef fek tív mun ká -
ra. Ez pe dig le he tő sé get kí nál
a nagy tel je sít mé nyű pénz -
tár gép szé le sebb kö rű ki -
hasz ná lá sá ra – meg fe le lő
szoft ver rel.
A pénz tár gép meg lé vő inf -
rast ruk tú rá ja (pél dá ul a
mág nes kár tya-ol va só) ki vá -
ló an al kal mas a vá sár lói hű -
ség kár tya vagy egyéb pont -
rend sze rek ke ze lé sé re. Cso -
mag kül dés ese tén in nen in -
téz he tők a ki szál lí tá sok, a kí -
vánt idő pont ban és hely re. A
rek la má ci ók in té zé se, áru -
vis  sza vé tel, az áru cik kek
adat bá zi sá nak tá jé koz ta tás ra
va ló al kal ma zá sa szin tén a
fel hasz ná lá si le he tő sé gek kö -
zött van. ■

Sz. L.

Digital future 
The development of IT systems holds many possibilities for retail chains. Modern, self-service tech-
nologies are rarely used in our region yet. But changes are coming. We asked Romulus Steinbinder
about what we can expect. 
– What are the latest innovations in price tagging? 
Electronic price scanners are used in all hyper markets. Such devices can be built into shopping
carts and used to provide detailed, multimedia information about products using a radio link to the
data bases of the store. Such information can even be personalised, when a customer card is used. 
– What do you think about the chance of electronic price tags appearing here?
– I think it will be a long time before these will be introduced, because of the high costs involved.
Such devices need local networks to operate and are used in certain departments of supermar-
kets, hyper markets and petrol stations. Electronic price tags serve to make keeping up with price
changes easier. Paper tags need a lot of time and work to change, while using shelf tags is obliga-
tory in retail trade.  Electronic price tags can be altered for all purposes from a central terminal,
which is great advantage for retailers.  
– I assume, this IT solutions also help to make warehousing easier. 
– Further development of warehousing systems is expected from the introduction of RFID systems,
because these can store and communicate complex data in a very effectively by means of radio
frequency. These are only beginning to appear even in the most developed markets.
– A new phrase,  „Point Of Service” is coming into use. What does it mean?
– The „Point of Service” concept is a derivative of the point of sale. There are many stores which do
not follow the hyper market principle, there is not a constant line in front of cashiers, cash regis-
ters are only used 10-15 per cent of the time. This allows sophisticated cash registers to be used
for other purposes with the right software. The existing infrastructure of cash registers can han-
dle customer card or other loyalty point systems. Deliveries and complaints can also be handled. ■

Gé pe sí tett jö vő 
a ve vők szol gá la tá ban
Az in for ma ti kai rend sze rek ro ha mos fej lő dé se szám ta lan le he tő sé get
tar to gat az üz let lán cok szá má ra. A mo dern, ön ki szol gá ló tech no ló gi ák
ke let-kö zép-eu ró pai al kal ma zá sa még is gye rek ci pő ben jár. De ha ma ro -
san vál to zás vár ha tó: nő az in for ma ti kát már a min den nap ok ré sze ként
ke ze lő, pi ac gaz da ság ban fel nőtt fo gyasz tók ará nya, és a mai kor vá sár -
ló ja egy re több szol gál ta tást is igé nyel a pusz ta el adá son túl. Az új don -
sá gok ról kér dez tük Steinbinder Ro mu lust, a Synergon In for ma ti ka Nyrt.
Retail üz let ág ve ze tő jét. 

Steinbinder
Ro mu lus
Retail üz let ág ve ze tő,
Synergon In for ma ti ka
Nyrt.
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Nagy vál to zá sok zaj la -
nak az el adó tér ben.
Aho gyan las sul a

bolt lán cok ex pan zi ó ja, úgy
vá lik egy re fon to sab bá a
bolt bel ső el ren de zé se, mi nő -
sé ge. A vál to zást jól mu tat ja,
hogy a Spar épp most je lent
meg Ma gyar or szá gon egy új
bolt kon cep ci ó val, a Spar
City vel, amely a vá lasz ték
mi nő sé gé re és a szol gál ta tá -
sok ra he lye zi a hang súlyt.
Ma guk a gyár tók is egy re na -
gyobb nyo mást gya ko rol nak
a ke res ke dők felé egyé ni
displa yek, vagy polc ra he -
lyez he tő áru tar tók ki he lye zé -
sé re.

Pro filt ad hat a jó 
bolt be ren de zés
– A ke res ke dők egy re töb ben
tö re ked nek a bol tok ott ho -
nos ki ala kí tá sá ra, me leg szí -
nek, me leg fé nyek hasz ná la -
tá val. Na gyobb sze re pet kap
a fa mint ki egé szí tő, dí szí tő
elem. Job ban ki eme lik az
egyes áru cso por to kat a polc -
so rok ban; az ita lok, bo rok,
fű sze rek, édes sé gek és pék -
áruk kö zött kü lö nös kép pen

– emel ki né hány moz za na -
tot Hor váth At ti la, a Hu-
Mago Kft. ügy ve ze tő igaz ga -
tó ja.
A bútorgyártók egy re több új
ki ala kí tás sal pró bál ják el ta -
lál ni a ve vők és a ke res ke dők
igé nye it. Meg kell fe lel ni ük
az áruk ál lan dó an vál to zó
cso ma go lás mód já nak, va la -
mint ma guk az áru fé le sé gek
vál to zá sa i nak is.
Skó ci á ban pél dá ul a Tesco
hi per mar ke tek egyik fe le
csak hű tő so rok ból áll. A ro -
ha nó élet mód mi att Ma gyar -
or szág is ha lad a fél kész ter -
mé kek erő sö dő bol ti sze re pe
fe lé.
A kül föld, ha már itt tar tunk,
nem csak tett ben, szem lé let -
ben is előt tünk jár – hi szen
egy részt na gyobb a vá sár ló -
erő. Más részt ná lunk a ke -
res ke de lem részt ve vői igen
las san is me rik fel, hogy a te -
lí tő dés ből adó dó eset le ges
for ga lom ki esést nem csu -
pán, sőt, el ső sor ban nem az
ár ver sen  nyel le het vis  sza sze -
rez ni. Sok ha zai lánc, lánc -
hoz tar to zó kis élel mi szer üz -
let ver seny társ nak te kin ti a

hi per mar ke te ket, „hard”
disz kont lán co kat, és ezek kel
ár ban akar ják tar ta ni a lé -
pést.
– Ez zel szem ben Né met or -
szág ban az Edeka szu per -
mar ke tek jel lem ző en az Aldi
disz kon tok szom széd sá gá -
ban nyit nak üz le tet – jegy zi
meg Tö rök Bá lint, a Wanzl
Ma gyar or szág Kft. üzlet-
berendezési me ne dzse re. –
En nek ana ló gi á já ra a Lidlt
sem ké ne egy CBA üz let ver -
seny tár sának te kin te ni.
Va gyis Tö rök Bá lint vé le mé -
nye sze rint a ha zai üz let lán -
cok, egyes üz le tek nem pozi-
cionálják bolt ja i kat. Az üz -
let mé ret ugyan is ön ma gá -
ban nem ha tá roz za meg a
bolt pro filt, bár ter mé sze te -
sen be fo lyás sal van a be lis tá -
zott ter mé kek szá má ra. De

azok mi ben lét ét – és a hoz -
zá juk pas  szo ló el adó té ri mi -
li őt – a vá sár lók igé nye i nek
és vá sár ló ere jé nek függ vé -
nyé ben kel le ne meg ha tá roz -
ni. Egye di szol gál ta tá sok,
ter mék kö rök, bolt ar cu lat,
vá sár lói kör nye zet sok ban
hoz zá já rul hat nak egy üz let
si ke ré hez.
A bolt bel sők egy sé ge sí té sét
meg ne he zí ti az a tény is,
hogy a ha zai lán cok jel lem -
ző en be szer zé si tár su lá sok,
il let ve fran chise rend szer ben
mű köd nek. En nek meg fe le -
lő en csu pán egyes (füg get len
vagy lánc hoz tar to zó) tu laj -
do no sok kal va ló pro jek tek -
ről le het be szél ni. Nem rit ka,
hogy az em lí tett part ne rek
ma guk is kü lön bö ző mér ték -
ben fej lesz tik tu da to san nem
pozicionált üz le te i ket.

Igény az áru fé le 
ki eme lé sé re
A na gyobb gyár tók bolt be -
ren de zé se i ben szá mot te vő
kü lönb ség nincs. Ki ala kí tá -
suk le het el té rő, de jel lem ző -
jük a jól va ri ál ha tó ság, időt -
ál ló ság, karc men tes fe lü let.

Va la mi el kez dő dött 
az el adó tér ben
Egye dibb pol cok, so kol da lúbb mér le gek, egy re
szebb mélyhűtőszigetek: ha tá ro zot tan ér zé kel -
he tő, hogy bol ti bú to rok, esz kö zök te kin te té ben
el kez dő dött a ma gyar ke res ke de lem fel zár kó zá -
sa Nyu gat-Eu ró pá hoz. En nek fel gyor sí tá sa nem
csu pán pénz kér dés – szem lé let vál tást is igé -
nyel. Nem vé let len, hogy a kül föl di tu laj do nú
hiper- és szu per mar ke tek jó val előbb re tar ta -
nak. Utol éré sük nagy ki hí vás a szét ta golt tu laj -
do no si vi szo nyok kal ren del ke ző ma gyar lán cok -
nak, a füg get len bol tok ról nem is be szél ve.

A pék áru a bolt egyik kulcs ter mé ke, ki eme lé se fa pol cok kal egy re el ter jed tebb
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Az ér té ke lé si szem pont ok
ve vőn ként vál to zók. Mint ha
egy re töb ben tö re ked né nek a
mi nő ség és a szép ség fe lé ma
már, mint az ol csó ság irá -
nyá ba, mond ják a meg kér de -
zet tek. 
– A fel erő sö dő igé nyek el -
sőd le ge sen a merchandising
vál to zá sa i ra, meg je le né sé re
ve zet he tők vis  sza – ál la pít ja
meg Tö rök Bá lint. – Je len tő -
sen meg nőtt a polc szám az
áll vá nyo kon. A pol cok be sű -
rí té se, a ver ti ká lis áru ki he -
lye zés el ter je dé se pár hu zam -
ban áll a ha zai kis bol tok és
szu per mar ke tek jel lem ző
hely szű ké vel.
Hor váth At ti la a specializá-
ció erő sö dé sé re hív ja fel a fi -
gyel met:
– Töb ben kér tek tő lünk
olyan bú tor ele me ket, ame -
lyek ki emel nek egyes áru kat
a töb bi ha son ló ter mék kö -
zül. Ez min den bi zon  nyal az -
zal függ ös  sze, hogy ma guk a
vá sár lók azok, akik kez dik
ke res ni pél dá ul a bio ter mé -
ke ket vagy a ma gyar ere de tű
áru kat, így a ter mék vá lasz -
ték bol ti ki he lye zé se új szem -
pont ok kal bő vül. 
A Hu-Mago ál tal for gal ma -
zott bú to rok ár-ér ték ará nya
ki vá ló. Ter mé kei al kal ma sak
a ki csi bol tok tól a hi per mar -
ke tek ki ala kí tá sá ig. 
– Szol gál ta tá sunk, hogy a
bol tok ban át ren de zés kor áru -
val együtt moz gat juk a sok -
szor 20-30 mé ter hos  szú
polc so ro kat – mond ja az ügy -
ve ze tő igaz ga tó. – Éj sza kán -
ként, zá rás után, va sár nap
dol go zunk, így nincs for ga -
lom ki esés a ke res ke dők nél.
– Ha zánk ban egy elő re az
igé nyek jel lem ző en a ha gyo -
má nyos pléh polc rend sze rek
„tuningolására” kor lá to zód -
nak, fe hér től el té rő szí nek -
ben: antrazit és ezüst szür ke,
il let ve fa/bú tor lap de ko rá ci -
ós ele mek, hát fa lak – so rol ja
Tö rök Bá lint.
A Wanzl Ma gyar or szág Kft. a
ha gyo má nyos pléh le me zes

ka te gó ri á ban a SIDAC pol co -
kat kí nál ja, a pré mi um szeg -
mens ben, convenience üz le -
tek re han gol va pe dig a
Wanzl drót rá csos polc rend -
sze rét, amely az egye di bolt -
ar cu lat jól be vált esz kö ze Eu -
ró pa-szer te. 

Mér le gek: há tul a sor ban
A bol ti el adó te rek fej lő dé se
és az önál ló egy sé gek lán cok -

ba tö mö rü lé se alap ve tő en
be fo lyá sol ja a ke res ke del mi
mér le gek pi a cát. Míg a ki -
sebb és önál ló bol tok a leg -
egy sze rűbb, leg ol csóbb mé -
rés tech ni kai esz kö zö ket
hasz nál ják, ad dig a lán cok -
nál, mi vel for rást tud nak biz -
to sí ta ni a di gi tá lis, több funk -
ci ós esz kö zök be szer zé sé re,
meg je le nik a kor sze rű tech -
no ló gia. Ezek a mér le gek a
pusz ta mé ré si funk ci ón túl
már el adás he lyi rek lám esz -
köz ként is mű köd nek, sőt az
ügy fél szol gá la ti fel ada tok el -
lá tá sá ban (CRM) is se gí te -
nek.

Ám még ma is el ter jed tek a
ré gi me cha ni kus mér le gek.
Sok eset ben nem csak for rás -
hi ány, ha nem alap ve tő en
szem lé let mód kér dé se, szán -
dék hi á nya, hogy eze ket az
egy re drá gáb ban üze mel tet -
he tő esz kö zö ket kor sze rűbb
és hos  szú tá von ol csóbb di gi -
tá lis esz kö zök re cse rél jék.
– Ál ta lá nos hoz zá ál lás, hogy
a mér leg egy ko moly és szé -

les kö rű vál lal ko zás leg utol só
fá zi sá nak szük sé ges be ru há -
zá sa, s mint ilyen, nem min -
den eset ben ke rül kel lő mér -
ték ben a fi gye lem köz pont já -
ba, vagy nem min den eset -
ben ma rad meg fe le lő anya gi
for rás a be szer zé sé re – ál la -
pít ja meg Tarnóczi La jos, a
Mettler Toledo Kft. retail üz -
let ágá nak ve ze tő je.

Ta ná csot ad, ju tal maz
A leg fris sebb in no vá ci ó val
ren del ke ző mér leg tí pu so kat
az élel mi szer ipar azon te rü -
le te in le het a leg na gyobb ha -
té kony ság gal al kal maz ni,

ahol szé les az áru vá lasz ték,
gyors az áruk for gá si se bes -
sé ge, és az áruk tö me gé nek
egy sze rű mé ré sén kí vül több
in for má ci ó ra van szük ség.
Ezen app li ká ci ók so rán már
ál ta lá ban több mér leg ke rül
üzem be he lye zés re, és rend -
szer be köt ve spe ci á lis áru for -
gal mi szoft ver se gít sé gé vel
te szik gör dü lé ke nyeb bé az
ér té ke sí tést.
A Mettler Toledo ezek meg -
ho no sí tá sá ban élen jár. A cég
nyu gat-eu ró pai part ne re i nek
ma gyar or szá gi áru há za i ban
már je len tek meg a PC-ala pú
mér le gek. Ezek az üz le tek
így kor lát lan le he tő sé gek kel
ren del kez nek, és tel je sen új
di men zi ót nyit nak a ki szol -
gá lás te rü le tén.
– Eze ken a mér le ge ken ke -
resz tül már akár e-mail üze -
ne tek is küld he tők a köz pon -
ti iro dá ból a ki szol gá lás he -
lyé re, a gyors in for má ció
hoz zá fé rés biz to sí tá sá ra-
jegy zi meg Tarnóczi La jos.
A szí nes ki jel zős mér le gek
szin tén új kor sza kot nyit nak,
még pe dig a rek lá mok, a rek -
lá mo zás és a bol ti mar ke ting
te rü le tén. Le he tő ség nyí lik
kü lön fé le ak ci ók, rek lá mok
be mu ta tá sá ra, a te le ví zi ós
reklámfilmrészlettől a pla -
kát ké pe kig. 
Az úgy ne ve zett „cross selling”
tech no ló gia azt is le he tő vé
te szi, hogy konk rét ter mék
vá sár lá sa kor a mér leg ki jel -
ző jén egy hoz zá il lő ki egé szí -
tő ter mék ké pe je len jen meg,
ame lyet a ve vő hely ben meg -
vá sá rol hat – pél dá ul egy sajt -
hoz egy hoz zá il lő bort.
Ugyan ilyen plusz szol gál ta tás
a ku pon rend szer, amely nél a
vá sár lás kor a mér leg egy ki -
egé szí tő ter mék ked vez mé -
nyes meg vé te lé re biz to sít le -
he tő sé get, és nyom tat egy
ku pont a vá sár ló ré szé re. 

Szi get, vi lá gí tás sal
Hű tő be ren de zés ből Ma gyar -
or szá gon ma már min den is -
mer tebb és ke vés bé is mert

Egy nem rég nyílt ele gáns bolt Sze ge den, amely nek kon cep ci ó ja a ké nyel mi
üz le te ké hez áll kö zel: fon tos té nye ző je a mi nő sé gi áru fel kí ná lás
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gyár tó ter mé kei meg ta lál ha -
tók. Tel jes nek mond ha tó a
pi ac le fe dett sé ge, min den ki
ta lál igé nyé nek és pénz tár cá -
já nak meg fe le lőt. A hű tő for -
gal ma zók komp lex szol gál -
ta tást nyúj ta nak: kulcs ra
kész ter ve zést, ki vi te le zést,
fi nan szí ro zást egy he lyen. 
– A bolt te rek ki ala kí tá sá nál
még min dig a men  nyi ség
do mi nál a mi nő ség ro vá sá -
ra, te hát a le he tő leg na gyobb
men  nyi sé gű áru fel töl té se,
ki he lye zé se, akár az át lát ha -
tó ság, köz le ke dés ro vá sá ra –
ál la pít ja meg Tarnóy An na, a
Cold Systems Kft. ügy ve ze tő
igaz ga tó ja. – A nyu ga ti tren -
dek kö ve té se a de sign te rén
min den kép pen ta pasz tal ha -
tó, lo gi kus mó don, hisz a
for gal ma zók zö me im port -
ból ér té ke sít, te hát a nap ra -
kész fej lesz té sű be ren de zé -
se ket dob ja pi ac ra.
To vább ra is az ár az el ső és
leg fon to sabb dön té si szem -
pont a be ren de zé se ket meg -
vá sár lók kö ré ben. Má sod -
sor ban a tet sze tős kül ső, a jó
be mu ta tó fe lü let-ki hasz nál -

ha tó ság. Pél dá ul egy re több,
szebb mélyhűtősziget, osz -
tott te rű be ren de zés ta lál ha -
tó a bol tok ban, min den ki
meg ta lál ja az igé nyé nek
meg fe le lőt. Egy-két pol cos
fel épít mén  nyel, szé ria tar to -
zék ként ta lál ha tó vi lá gí tó
rek lám fe lü let tel.
Ahol az ár nem iga zán dön -
tő, és a mi nő ség irá nyá ban
ko mo lyabb el vá rá sok van -
nak, azok a nagy ke res ke del -
mi lán cok üz le tei. De ezek -
nél az esz köz be szer zés nem -
zet kö zi szin ten bo nyo ló dik,
így Ma gyar or szág ra leg fel -
jebb a be üze me lés ma rad.
– Fő tö rek vé sünk a tel je sen
komp lex ki szol gá lás meg va -
ló sí tá sa, a „min dent egy he -
lyen” el ve – szö ge zi le
Tarnóy An na. – Így tu dunk
egy hos  szabb tá vú együtt -
mű kö dést biz to sí ta ni, amely
a köl csö nös ki szá mít ha tó
üz le ti kap cso la ton túl sok kal
ru gal ma sabb, sze mély re sza -
bot tabb ki szol gá lást, kap -
cso lat tar tást tesz le he tő vé. ■

Sz. L.

Something has begun
More characteristic shelves, more versatile scales, more attractive refrigerators; Hungarian store
furniture is beginning to catch up to Western European standards. This is not only a question of
money. Attitude is at least as important as money. It is no wonder that international supermarket
and hyper market chains are ahead of Hungarians. Major changes are taking place in the store
space. Internal design of stores is becoming more important as expansion is slowing down. A good
illustration of change is a new concept adopted by SPAR: SPAR City, which focuses on the quality
of the assortment and services. Retailers are paying more attention to providing stores with a
friendly, warm atmosphere. Food is used increasingly as decoration. Furniture manufacturers are
also working to suit retailers’ requirements. Hungarian retailers have been quite slow to realise that
competition is not limited to price competition and other factors might be equally important. CBA
should not necessarily  compete with LIDL, even if it is next door. Domestic chains should do more
to position their stores, since store size is not the only factor effecting store profile. Store interiors
should be designed according to customer requirements and purchasing power. Giving domestic
retail chains a uniform store design is not easy, since most of these are only purchasing partner-
ships, or franchise businesses, with no single management. There are no major differences
between store furniture from major manufacturers. Demand for attractive, quality furniture seems
to be growing. Growing requirements are the result of changes in merchandising techniques, the
need for drawing more attention to some items than others. Furniture by Hu-Mago Kft. offers
excellent value for money, for all stores from the smallest to the largest. One of their services is to
move shelves with merchandise during the night, or on Sundays, when stores are closed. A WANZL
Magyarország Kft. offers SIDAC shelves in the traditional, metal shelf segment, while they have a
wire mesh shelf system by Wanzl with a wide range of accessories for convenience stores. While
small, independent store use the simplest scales, big retail chains have the means to invest in mul-
tifunction digital scales. These can also be used as POS promotional tools and even for CRM tasks
as well. Old, mechanical scales are still frequently used, however, as scales are usually regarded as
the last of the priorities by smaller businesses. The latest, most innovative scales are best for
those fields of the food trade where the assortment is wide, products are moving fast and more
information is needed than the weight of the product. METTLER TOLEDO is a pioneer in the distri-
bution of high-tech, PC-based scales, which open new dimensions in service. These can be used as
advertising tools with their colour displays for cross selling techniques. Price is still the most impor-
tant consideration for the buyers of refrigerator systems, though attractive design, or an illumi-
nated advertising surface is increasingly preferred. ■
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Anév a bor ese té ben sok kal na -
gyobb súl  lyal esik lat ba, mint
más ter mé kek nél, és még ma gá -

nál a bor mi nő sé gé nél is fon to sabb –
osz tot ták meg la punk kal je len tős ter -
me lés sel bí ró nagy bo rá sza tok el ső gon -
do la ta i kat, ami kor a bor és a HoReCa
kap cso la tá ról kér dez tük kép vi se lő i ket.
Ezért hi á ba ké szí te nek jó, sőt ki fe je zet -
ten jó, nagy és nem zet kö zi ver se nye ken
arany ér mes ne dű ket, ki vá ló ter mé ke ik -
kel név hí ján kép te le nek el ér ni egy-egy
ét te rem szá muk ra fon tos cél kö zön sé -
gét. Ezért a jó bor nak igen is kell a cé gér,
ami a mai gya kor lat ban a ter me lő vagy
a pin cé szet ne vét je len ti. A több tíz ezer
hek to li ter bort elő ál lí tó pin cé sze tek e

té ren csak ak kor ér het nek el si ke re ket,
ha te vé keny sé gü ket ko moly ke res ke del -
mi, diszt ri bú ci ós és mar ke ting hát tér rel
egé szí tik ki – de ilyen cég ke vés van.
„A HoReCa-t a mű vé szek, a nagy ne vek
fog lal ják el, ne künk a ke res ke del mi lán -
cok ma rad nak” – fo gal ma zott az egyik
nagy pin cé szet ve ze tő je, mon dan dó ját
ki egé szít ve az zal, hogy az áru há zak ban
ér té ke sí tett bo ra i kat már e tény mi att
sem szí ve sen lát ják a ven dég lá tó ipar -
ban. Ak kor sem, ha ki vá ló bo rok ról van
szó. Vi szont a lán cok egy re in kább ér -
dek lőd nek a mi nő sé gi és meg fi zet he tő
bo rok után, ami re a nagy pin cék ve vők,
mert így érik el leg ha té ko nyab ban a fo -
gyasz tó kat.

Dá vi dok ki szo rít ják
Gó li á to kat
A nagy pin cé sze tek kö zé
tar to zó Nagyrédei Sző -
lős kert Zrt. bo rá sza ti
igaz ga tó ja, Bár dos Ben -
já min is ha son ló kép pen
vé le ke dik, ta pasz ta la tai
sze rint az el múlt öt év -
ben a leg na gyobb bo rá -
sza tok egy re job ban ki -
szo rul nak a HoReCa-
szek tor ból, töb bek kö zött
azért, mert a csa lá di pin -
cé sze tek ko moly si ke re -
ket ér nek el, és köz vet le -
nül, vagy egy-egy ke res -

ke dő cé gen ke resz tül érik el a ven dég lá -
tó he lye ket. Utób bi ak pe dig e szek tor
zö mét meg hó dí tot ták, ke zük ben tart -
ják. Hoz zá juk egy-egy nagy pin ce ne -
he zen ke rül het be, ilyen le he tő ség hi á -
nyá ban vi szont kény te len áru ház lán -
cok ban ér té ke sí te ni bo ra it, úgy el ér ni a
fo gyasz tó kat. A „to vább lé pés nek” gá tat
szab az is, hogy az ét ter mek nem ve szik
szí ve sen, ha az ál ta luk kí nált bo rok a
lán cok ban is kap ha tók, így a bo rá sza -
tok sem tud ják ki hasz nál ni ugyan azon
bo ra ik két ér té ke sí té si he lyen al kal ma -
zott ára i nak kü lön bö ze té ből adó dó elő -
nyö ket.
– A Sző lős kert Zrt. ét -
ter mi ér té ke sí té se emi -
att az el múlt évek ben
30-40 szá za lék ról tíz
szá za lék ra csök kent,
ami ko moly vesz te sé -
get oko zott a cég nek.
Ez a zsu go ro dás azon -
ban nem mi nő sé gi
prob lé mák mi att kö -
vet ke zett be (hi szen
két bor csa lá dunk, a Mát ra Hill és a Gróf
Nagyrédei is meg ta lál ha tó iga zán ní vós
he lye ken, pél dá ul a Hil ton ban és az In -
ter con ti nen tal ban), ha nem a már em lí -
tett pi a ci át ren de ző dés okán – em lé kez -
te tett Bár dos Ben já min. – A lé pés tar tás -
hoz ér té ke sí té si há ló zat ra len ne szük ség,
amely Nagyrédének meg van, sok köz -
vet len kap cso lat tal ren del ke zünk. De a
si ke rek ben so kat szá mít a ter me lő ne ve,
a bor vi dék, ahol a bor ter mett, so kat
szá mít, hogy a saj tó ki ről mit ír, és mi -
lyen irány ban be fo lyá sol ja a fo gyasz tót.
A kis  pin cék kö zül sok nak, jog gal, jó hí -
re van, a na gyo kat azon ban gyak ran
mél tat la nul ke ze lik – fűz te hoz zá a szak -
em ber, meg em lít ve, hogy a Nagyrédei
Sző lős kert Zrt. 2001-ben el ső ként nyer -
te el az Év Pin cé sze te cí met, ta valy pe dig
Zenit-Müller Thurgau cuveé-jük az év
egyik leg jobb új bo ra lett. A ver senyt te -
hát nem ad ják fel, foly tat ják, mert meg -
győ ző dé sük, hogy a nagy pin cék nek is
meg van a ma ga he lye a HoReCa-szek -
tor ban, hi szen jól tud nak jó bo ro kat kí -
nál ni jó áron. 
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A ne ve ad ja el a bort 
az ét ter mek ben
A bor és a HoReCa-szek tor kap cso la ta ősi. Kö rül be lül ak kor tól
ere dez tet he tő, hogy az el ső fo ga dók ba be vit ték az el ső am fo -
ra bort, és azt ki mér ték a ván do rok nak. Te hát leg alább is több
ezer éves. Per sze kez det ben nem le he tett a mai ér te lem ben
vett ét ter mek ről be szél ni, az azon ban szin te bi zo nyos, hogy
kez det ben ko mo lyabb kap cso lat volt a ter me lő és, mond juk,
egy korcs má ros kö zött – de csak az el ső ke res ke dők meg je le -
né sé ig. Nagy já ból ma is ez a hely zet, az zal a ki egé szí tés sel,
hogy bi zony a jó bor nak igen is kell a cé gér. Ma a ne ve ket ve szik
a ven dé gek, a nagy cé gek nek még jó, sőt ki vá ló bo ra ik kal is ne -
héz e kör be be ke rül ni ük.

Bárdos
Benjámin 
borászati igazgató, 
Nagyrédei Szőlőskert
Zrt.
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Csatornaspecifikus bo rok kal le het
jól sze re pel ni
El ső sor ban min den ki a sa ját bor vi dé -
kén erős a HoReCa-szek tor ban. A leg -
több ét ter met köz vet len ki szál lí tás sal a
Ba la ton ré gi ó já ban szol gál ja ki a Var ga
Pin cé szet is, tud tuk meg Var ga Bá lint -
tól, a pin cé szet ér té ke sí té si és mar ke -
ting ve ze tő jé től.

– Az ét ter mek a köz -
vet len ki szál lí tá sok
el le né re még is job -
ban ked ve lik az ital-
nag y ke res  ke dő ket ,
azok tól ugyan is egy -
ben tud nak vá sá rol ni
a bor mel lett sört,
sze szes italt, üdí tő -
ket, ás vány vi zet, po -

ha ra kat és egyéb ki egé szí tő ket is.
Mind ez szá muk ra ha té kony és ké -
nyel mes, sőt, a fi gyel me sebb, vagy ha
úgy tet szik, jobb nagy ke res ke dők
még ital lap pal is szol gál nak a ven dég -
lá tó he lyek nek. Az ét ter mek tu laj do -
no sai, be szer zői a nagy ke res ke dők
mel lett ked ve lik még a Cash & Carry
lán co kat is, ahol szin tén egy ben és

nagy té tel ben vá sá rol hat nak – mond -
ta Var ga Bá lint.
A Var ga Pin cé szet ta pasz ta la tai sze rint a
HoReCa-szek tor ban azok a bo rai sze re -
pel nek jól a nagy ke res ke dő kön ke resz tül
is, ame lyek ki fe je zet ten oda is ké szül tek.
Ez a pin cé szet ese té ben a Ház Bo ra ter -
mék csa lá dot je len ti, ame lyet más fél li te -
res üveg pa lack ban kí nál nak. A pa lack
vis  sza vált ha tó, és ez a vis  sza vál tás üve -
gen ként mint egy net tó száz fo rint meg -
ta ka rí tást je lent a vá sár lók nak, akik ezt
dí jaz zák is. A vis  sza vál tá son túl a más fél
li te res pa lack elő nyei kö zé tar to zik, hogy
gond nél kül el he lyez he tő a hű tő ben, vis  -
sza le het zár ni, ezért nem rom lik meg
ben ne a bor, és ki sebb té te le ket is meg fe -
le lő en le het ke zel ni, nin cse nek nagy
gön gyö le gek, ké nyel me sebb.
– Ez a szeg mens egyéb ként nö vek vő -
ben van, a kocs má zás ma már egy re ke -
vés bé dí vik, ami azt mu tat ja, hogy egy -
re in kább ala kul a bor fo gyasz tás kul tú -
rá ja. Per sze még van, és még jó da ra big
meg ma rad az a ré teg is, ahol csak az ár
szá mít, de ez a ven dég lá tó he lyek ala -
cso nyabb ka te gó ri á ját je len ti – tet te
hoz zá Var ga Bá lint.

A pin cé szet a HoReCa-nak ér té ke sí tett
bo rai ki lenc ven szá za lé kát nagy ke res -
ke dő kön ke resz tül for gal maz za, és csak
a ma ra dé kot ér té ke sí ti köz vet len ki szál -
lí tás sal. Ös  szes for gal mán be lül azon -
ban ez a té tel csu pán tíz szá za lé kot ér el.
Ami azon ban a jö vő ben vár ha tó an nő,
mert már ci us ban ve ze tik be új pré mi -
um bor csa lád ju kat.

Nagy bo rok, kis té te lek
– Így van, és így is ter mé sze tes – erő sí -
tet te meg az ed di gi e ket De me ter Csa ba
eg ri bo rász –, mert ha
az em ber el megy egy
ét te rem be, ak kor
olyan bort vá laszt,
ami ben bí zik. Vagy
olyat, ami ről már so -
kat hal lott, an nak el le -
né re, hogy az is mert
bo rok nem tör vény -
sze rű en job bak a ke -
vés bé is mer tek nél. A nagy cé gek bo ra -
i val ne héz be ke rül ni eb be a kör for gás -
ba, ami ben az is sze re pet ját szik, hogy
azo kat az ét ter mi árak tö re dé ké ért meg
le het kap ni a bol tok ban, és azo kat a vá -

Varga Bálint 
értékesítési és 
marketingvezető, 
Varga Pincészet

Demeter Csaba 
tulajdonos,
Demeter Szőlőbirtok
és Pincészet
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sár lók in kább ott ho ni, akár min den na -
pi fo gyasz tás ra szán ják.
A lá za dó ként is em le ge tett bo rász bo rai
nem kap ha tók ke res ke del mi lán cok ban,
csak vinotékákban és – zöm mel fő vá ro -
si – ét ter mek ben. És bár az ét ter mek be
a nagy ke res ke dők mi att – ame lyek sok
eset ben ki zá ró la gos be szál lí tók is – ne -
héz be ke rül ni, jel lem ző en még is az ét -
ter mek tu laj do no sai ke re sik meg őt.
Az egyik leg na gyobb bor ke res ke del mi
cég a Zwack Unicum Nyrt., amely nek a
ki fe je zet ten az ét ter mek nek szánt
Zwack Iza bel la bor vá lo ga tá sá ban az or -
szág szin te va la men  nyi bor vi dé ké ről
szár ma zó bo rok meg ta lál ha tók.
– Nagy bo rok, kis té te lek – idéz te a sze -
lek ció jel mon da tát Ve res Zsolt bor me -
ne dzser.

Eb ben a mint egy száz -
öt ven fé le bor ból ál ló,
de ál lan dó an vál to zó
vá lo ga tás ban a vá lasz -
ték meg úju lá sát biz to -
sít ják az új év já rat ok, a
ré gi pin cé sze tek újabb
bo rai és az újon nan
fel fe de zet tek al ko tá -
sai. Az Iza bel la-vá lo ga tás ban – a tel jes -
ség igé nye nél kül – ugyan úgy meg ta lál -
ha tók Gere At ti la, Szeremley Hu ba, a
Disz nó kő Pin cé szet bo rai, mint Ráspi,
Gróf Buttler, Do bo gó, Losonczi ne dűi.
Az Iza bel la-vá lo ga tás fő irá nya a
HoReCa, de itt is, mint az egész ha zai
bor pi a con, je len tős a túl kí ná lat. A
döm pin gen pe dig csak úgy tud nak úr rá
len ni, mond ta Ve res Zsolt, ha a mi nő -

sé gi bo ro kat elő ál lí tó kis bo rá sza to kat
is pre fe rál ják, mert csak a mi nő ség gel
tud nak ver seny ben ma rad ni.
Azt a meg fi gye lést, hogy csak a ne vet
le het el ad ni, csak rész ben oszt ja Ve res
Zsolt. Azt el is me ri, hogy az át la gos bor -
fo gyasz tó a ne vet vá laszt ja, amely hez
sok díj, el is me rés kap cso ló dik, és pö rög
a köz tu dat ban. Meg fi gye lé sei sze rint
azon ban a „vájt nyel vű ek” nemcsak eze -
ket a bo ro kat kós tol ják, ha nem az is -
me ret le nebb, de szak ma i lag el is mert
té te le ket is, és iga zán az ét te rem be já ró
kí ván csi ak e szűk ré te ge ta lál koz hat
iga zi gyöngy sze mek kel.
– A ven dég lá tás ban ál lan dó kör for gás
fi gyel he tő meg min den te rü le ten. A
sza ká csok, a fel szol gá lók jön nek-men -
nek, de ez igaz a be szál lí tók ra is. Ma
in nen ve szik a húst és a zöld sé get, hol -
nap on nan. Ez a bor ra is igaz. Ezért ne -
künk, ke res ke dők nek kü lön bö ző esz -
kö zök kel tá mo gat ni kell a he lye ket. Ez
nem csak úgy mond „le ke nye re zés”, ha -
nem a bor fo gyást elő se gí tő esz kö zök.
Ilyen pél dá ul a bor hű tő, a du gó hú zó
vagy a bo ros po hár – zár ta gon do la ta it
Ve res Zsolt. ■

Nagy Ot tó

In restaurants, we
are paying for the
name of the wine
Wine has been present in the HoReCa sector since ancient
times. Names are important in this business, as this is what
guest are paying for. It is not easy for large companies to
enter this market, even with premium quality products.
Name is far more important for wines than for other prod-
ucts and it is even more important than quality itself.
Sometimes excellent, international award-winning wines
cannot be sold in restaurants where the guests would be a
priority target group, because the name is not well known
enough. Large wineries can only be successful if they back
up their products with serious marketing and distribution
efforts. HoReCa is dominated by big names, the artists, while
retail chains are the hunting ground for larger wineries
.Family wineries are displacing large enterprises from the
HoReCa sector, because they  are either in direct contact
with the client or it is served by a wine trader who does not
carry the products of big wineries. Elegant restaurants pre-
fer not to serve wines which are also available in retail
chains.  In Western markets, the situation is different, large
wineries have good positions in the HoReCa sector. Well
known wineries usually dominate their local HoReCa busi-
nesses, which are served directly. However, many restau-
rants prefer to buy from wholesalers, because it is more con-
venient for them to order all alcoholic drinks from a single
source. Wines in one and a half litre bottles which can be
closed are popular in bars and restaurants. The culture of
drinking wine is developing and many people choose a cer-
tain wine in HoReCa not only because they know its name,
but also for the occasion. Less well known wines which can
be bought in supermarkets are not „for the occasion”. Zwack
Unicum Nyrt., is one of the major wine traders with its  Zwack
Izabella selection of wines for restaurants. This contains
wines from almost every region in the country. Great wines,
small volume – is the idea behind the selection. This con-
stantly changing assortment of 150 wines includes major
names but also less well known ones. ■

Jó hír a bor ke res ke dők, és per sze a ter -
me lők, de még a fo gyasz tók szá má ra is,
hogy ta valy foly ta tó dott a ha zai bor fo -
gyasz tás nö ve ke dé se. A fo lya mat mond -
hat ni tö ret len, mert a GfK Pi ac ku ta tó In -
té zet ál tal vizs gált 2003–2004. évi idő -
szak ban mint egy négy szá za lék kal több
bor fo gyott el a ház tar tá sok ban,
2004–2005 vi szony la tá ban pe dig en nek a
nö ve ke dés nek az ará nya már öt szá za lé -
kos volt. A fel mé ré sek ből ki ol vas ha tó,
hogy a ma gyar ház tar tá sok fe le vá sá rol
va la mi lyen gya ko ri ság gal bort. A la kos ság
41 szá za lé ka azon ban so ha nem fo gyaszt
bort, 29 szá za lék pe dig rit káb ban, mint
két he ten te.
Egy ma gyar ház tar tás ban 2004-ben éves
szin ten át la go san 20,1 li ter bort fo gyott,
egy év vel ké sőbb azon ban már egy li ter rel
több, 21,1 li ter. Eköz ben a men  nyi sé gi pi ac
bő vü lé se a for gal ma zott ér ték nö ve ke dé -
sé vel is együtt járt. Az ér ték be li nö ve ke -
dés két éve ki lenc-, ta valy azon ban már
tíz szá za lé kos volt. A fo gyasz tás nö ve ke -
dé sé vel egy faj ta át ren de ző dés is meg fi -
gyel he tő a fo gyasz tott bor tí pu sok és az
ér té ke sí té si csa tor nák men  nyi sé gi pi ac ré -
sze se dé sé ben. Az em lé ke ze tes 2005-ös
esz ten dő ben há rom szá za lék kal több szá -
raz bor fo gyott, mint 2004-ben, ami ép pen
az ott ho ni fo gyasz tás har ma dá nak fe lel
meg. A szá raz bo rok mel lett az édes bo rok
ked velt sé ge is po zi tív irány ba vál to zott, a
tel jes men  nyi sé gi for ga lom ból va ló ré sze -

se dé se egy szá za lék pont tal emel ke dett.
E két tí pus a GfK ada tai sze rint a fél édes
bo rok pi ac ré szé nek ká rá ra nőtt, mert
amíg 2004-ben a tel jes fo gyasz tói pi ac 54
szá za lé kát ural ták, ad dig 2005-ben 50
szá za lék ra csök kent a fél édes bo rok ré -
sze se dé se. A félsz áraz bo rok nép sze rű sé -
ge ál lan dó, hi szen to vább ra is mint egy 9
szá za lék kal ré sze sed nek a tel jes ér té ke sí -
tett men  nyi ség ből.
Az ér té ke sí té si csa tor nák kö zül most
már ha gyo má nyo san a disz kon tok ban
ge ne rá ló dik a leg na gyobb for ga lom, így
nem meg le pő, hogy ez az üz let tí pus
2005-ben is meg őriz te ve ze tő po zí ci ó ját,
sőt 24-ről 30 szá za lék ra nö vel te azt. A hi -
per mar ke tek szin tén szig ni fi kán san,
mint egy öt szá za lék pont tal nö vel ték pi -
ac ré szü ket, a 2004. év ben mért 20 szá -
za lék ról 25 szá za lék ra. A Ház tar tás pa -
nel-ada tok ta nú sá ga sze rint en nek a nö -
ve ke dés nek leg na gyobb kár val lott jai a
kis bolt-lán cok. ■

Utat ta lál nak a szá raz 
bo rok a fo gyasz tók hoz

Dry wines finding their way
to the consumer
Domestic wine consumption continued to grow last year.
Half of the households buy wine occasionally, while 41 per
cent never consume wine. Average consumption was 20,1
litres per household in 2004 and 21,1 litres in 2005. Both
dry and seeet wines have gained in popularity at the
expense of semisweet wines. Semidry wines still hold a 9
per cent market share. Discount stores generate most
wine sales with a market share of 30 per cent. Hyper mar-
kets also increased their market share, while small stores
and chains of small stores recorded less sales. ■

Veres Zsolt 
bormenedzser,
Zwack Unicum Nyrt.
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Az Interfruct HoReCa-
stratégiája, ha son ló an
az áru ház lánc pi a ci

stra té gi á já hoz, több pil lé ren
áll, és mind egyik pil lér a cég
egy-egy cél cso port já hoz il -
lesz ke dik.
– Az el ső cso port ba azok a
ki sebb ven dég lá tó-ipa ri egy -
sé gek tar toz nak, ame lyek ed -
dig is az Interfruct vá sár ló -
bá zi sá nak egyik meg ha tá ro -
zó ré szét ké pez ték. Itt ki ala -
kult és jól be já ra tott üz le ti
kap cso la tok ról van szó,
amely nek fenn tar tá sa ter mé -
sze te sen alap ve tő cél ja ink
kö zé tar to zik. A má so dik
cso por tot a köz ét kez te tés,
va la mint az üze mi, vál la la ti
kony hák te szik ki, ame lye ket
el ső sor ban a köz ét kez te tés re
ki írt pá lyá za to kon ke resz tül
tu dunk el ér ni, ame lye ken
már évek óta si ker rel ve -
szünk részt. Ki emelt fon tos -
ság gal ke zel jük, és fo lya ma -
to san fej leszt jük diszt ri bú ci -
ós üz let águn kat. Min den
egyes üz le tünk nél kü lön al -
kal ma zunk egy kép vi se lőt e
fel ada tok el vég zé sé re. Őket a
leg kor sze rűbb szá mí tó gé pes
hát tér rel és gép ko csi val sze -
rel tük fel, az in for má ció -
áram lás te hát már nem is
nap ra, ha nem szin te perc re
kész. Diszt ri bú ci ós üz let kö -
tő ink meg lé vő kap cso la ta ink
ápo lá sa mel lett fo lya ma to -

san bő ví tik part ne re ink kö -
rét, en nek ered mé nye kép pen
tár sa sá gunk je len leg is több,
so kat ígé rő re fe ren ci á val bír.
Ezt a te vé keny sé get a már
ed dig is ki vá ló an mű kö dő lo -
gisz ti kai há ló zat egé szí ti ki,
amely nek ha té kony sá gát gép-
ko csi par kunk egy ré szé nek
év ele ji meg újí tá sá val fo koz -
tuk – tud tuk meg Bránát Ist -
ván cég ve ze tő től.

Egy re fon to sabb 
az or szá gos le fe dett ség
Az Interfruct HoReCa-
stratégiájának ki ala kí tá sá nál
a cél cso por tok dif fe ren ci ált
igé nyei több fő cél meg ha tá -
ro zá sát tet ték szük sé ges sé a
cég szá má ra. Ezek kö zül az
egyik leg fon to sabb a köz ét -
kez te té si, köz be szer zé si pá -
lyá za to kon va ló ered mé nyes
rész vé tel, mi vel az áru ház -
lánc még in kább sze ret ne be -
ke rül ni a ven dég lá tó ipar, va -
la mint a szál lo dák vér ke rin -
gé sé be. 
A HoReCa-csa tor ná ban ta -
pasz tal ha tó tren dek kö zül
Bránát Ist ván ki emel te, hogy
a na gyobb szál lo da lán cok,
va la mint or szá gos ke res ke -
del mi há ló za tok szá má ra
egy re in kább fon tos sá vá lik,
hogy a be szál lí tók is or szá -
gos le fe dett ség gel ren del kez -
ze nek, va gyis ké pe sek le gye -
nek min den hol azo nos vá -

lasz té kot, mi nő sé get
és ára kat ga ran tál ni.
– Az Interfruct Kft.
egyik nagy elő nye,
hogy or szá go san 22
áru há zá val – ame -
lyek önál ló lo gisz ti -
kai bá zis ként is mű -
köd nek – ké pes ar ra,
hogy eze ket az igé -
nye ket ki elé gít se, to váb bá
szá mos szol gál ta tá sá val sok -
kal egy sze rűb bé te gye part -
ne rei szá má ra a be szer zést.
Ilyen ad di ci o ná lis szol gál ta -
tás pél dá ul a gyűj tő szám la
al kal ma zá sa, amely je len tő -
sen meg kön  nyí ti a pénz ügyi
el szá mo lást – hoz ta fel pél -
da ként a cég ve ze tő.
– A HoReCa-szek tor ból fő -
ként a ven dég lá tó-ipa ri egy -
sé gek, va la mint a szál lo da -
lán cok a meg ha tá ro zó vá sár -
ló ink. Egyik leg jobb re fe ren -
ci ánk er re a Don Pepe pizza-
hálózat, va la mint az Accor
Pan nó nia Hotels. Part ne re -
ink kö re fo lya ma to san bő vül,

és az ed di gi part ne re -
ink po zi tív vis  sza jel -
zé sei is bi za ko dás ra
ad nak okot – foly tat -
ta Bránát Ist ván. –
Vá sár ló ink bi zal mát
fo lya ma tos ak ci ók kal
és ked vez mé nyek kel
igyek szünk erő sí te ni.
Er re ki vá ló pél da a

nagy ke res ke de lem ben egye -
dül ál ló Törzs vá sár lói Ve vő -
hű ség prog ra munk, amely
rend kí vü li nép sze rű ség nek
ör vend, és amely amel lett,
hogy azon na li ked vez mé nye -
ket nyújt, dí jaz za a rit káb -
ban, de na gyobb vo lu men -
ben vá sár ló part ne re ket is. A
re giszt rált vá sár lók két he -
ten te, név re szó ló an kap ják
meg az Interfruct ak ci ós ka -
ta ló gu sát, ezen kí vül éven te
két al ka lom mal a cég kép vi -
se lői sze mé lye sen hív ják
meg őket áru bör zé re, ahol a
ke res ke del mi lánc leg na -
gyobb be szál lí tói kü lön le ges
grá tisz- és ár ak ci ók kal ked -

Strategy based on three pillars
Nation-wide presence, 22 stores, expanding logistic capacity, and extraordinary attention for cus-
tomers – these are all elements of the market strategy of Interfruct Kft. 
The HoReCa strategy of Interfruct is based on three pillars which represent target groups of the
company. The first group is composed of smaller bars and restaurants, which are old and regular
clients. The second group is communal catering and company catering which are reached through
tenders primarily. Special attention is given to distribution activities. A representative equipped
with the latest computer technology in each of our stores for this distribution tasks. This activity
is complemented by an excellent logistic network. 
In working out their HoReCa strategy, Interfruct had to take several objectives into consideration.
One of these is participation in tenders for hotels, institutions and communal catering. In order to
serve nation-wide hotel chains or retail chains, their suppliers also need a nation-wide network.
Since Interfruct has 22 stores in the country, which can be used as independent logistic bases,
they can meet such requirements and can also offer services which make purchases easier for
their clients. The number of Interfruct clients, like Don Pepe pizzerias or Accor Hotels in the HoReCa
sector is growing constantly. Regular clients are offered a wide range of discounts and promotions.
One such project is the Regular Client Loyalty program which is unique in the wholesale business. 
Their purchasing policies are adapted to be compatible with the needs of HoReCa clients.
Assortments are compiled according to such needs, like that of Don Pepe pizzerias, which called
for the listing of new items. Not only foods but simple non-food products, like paper trays and
boxes are also supplied. 
Interfruct’s assortment consists of 8 000 items. It is hard to tell how many of these are for HoReCa
clients, but the number of products in demand is definitely growing. An example of attention to
regional demand is a brand of pasta which is listed, because it is especially popular in communal
catering in Miskolc. Events held for clients, like wine promotions are important elements of the
sales policy. Though the primary target group is retailers, Interfruct has always served consumers
as well and recent innovations are aimed at improving this service and increasing the number of
households which prefer them for the weekend shopping. ■

Bránát István 
cégvezető, 
Interfruct Kft.

Or szá gos le fe dett ség, hu szon két üz let, bő vü lő
lo gisz ti kai ka pa ci tás, a ve vők nek szen telt ki -
emelt fi gye lem – töb bek kö zött ez jel lem zi az
Interfruct Kft. pi a ci stra té gi á ját, és igaz a ven -
dég lá tó ipar ra jel lem ző irány el vek re is. Ki egé szít -
ve az zal, hogy az egyes cég cso por tok spe ci á lis
igé nye it is igyek szik ki elé gí te ni az áru ház lánc.

Há rom lá bú stra té gia, 
és a ve vő ért min dent
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ves ked nek a ve vők nek, azok
leg na gyobb meg elé ge dé sé re.

Diszt ri bú ci ót is vál lal nak 
a gasztro fe lé
A cég ve ze tő nem fe lej tet te el
meg em lí te ni azt sem, hogy a
HoReCa-szek tor ban va ló si -
ke res rész vé tel szá mos kö ve -
tel ményt tá maszt tár sa sá guk
irá nyá ba. E fel té tel rend szer
egyik stra té gi ai ele me az
Interfruct be szer zé si po li ti ká -
já nak ki ala kí tá sa, ahol az idei
év ben az ed di gi -
ek nél is ki emel -
tebb sze re pet kap
a HoReCa igé nye i -
vel va ló kom pa ti -
bi li tás. Vá lasz té -
ku kat ezek hez az
igé nyek hez ala kít -
ják, ez egy rész ről
a spe ci á lis, na gyobb ki sze re -
lé sek meg je le né sét, más rész -
ről új ter mé kek be ve ze té sét is
je len ti. Élő pél da, hogy a Don
Pepe pizzahálózat szá má ra
több olyan ter mé ket is be lis -
táz tak, ame lyek ko ráb ban
nem sze re pel tek szor ti ment -
jük ben. A bő ví tés sa já tos sá ga,
hogy nem csak élel mi sze re -
ket, ha nem a gaszt ro nó mia
szá má ra nél kü löz he tet len
non-food ter mé ke ket (pél dá -
ul pa pír áru kat, mű anyag po -
ha ra kat, pizzásdobozokat
stb.) is érint. A fej lesz tés má -
sik sa já tos sá ga, amely ről elő -
re ha la dott tár gya lá sok foly -
nak, hogy az Interfruct a kis -
ke res ke del met cél zó be szál lí -
tó part ne re i től át vál lal ja ezen
cé gek ven dég lá tás fe lé irá -
nyu ló diszt ri bú ci ó ját. Va gyis
az érin tett be szál lí tók az
Interfructon ke resz tül érik
majd el a szá muk ra is fon tos
gasztroszegmenst.

Fi gyel ne a re gi o ná lis 
ízek re is
Az Interfruct áru vá lasz té ka
8000 cikk elem ből áll. Azt,
hogy eb ből pon to san hány
ter mé ket kí nál nak a HoReCa-
szek tor nak, ne héz meg ha tá -
roz ni, hi szen egy rész ről áru -
vá lasz té kuk re gi o ná lis igé -
nyek hez iga zo dik, más rész ről

fo lya ma to san nő azon ter mé -
kek szá ma, ame lyek re a szek -
tor ból ke res let mu tat ko zik.
Re gi o ná lis vá lasz té kuk ra pél -
da ként el mond ha tó, hogy
Mis kol con van egy tész ta -
már ka, amely kü lö nö sen
nép sze rű a köz ét kez te tés kö -
ré ben, így itt ez is ré szét ké -
pe zi szor ti ment jük nek.
Mint min den élel mi szer-ke -
res ke de lem ben te vé keny ke dő
vál la lat nál, az Interfruct Kft.-
nél is több olyan idő szak van,

ame lyik for ga -
lom te kin te té -
ben ki emel ke -
dő. Ilye nek
ter mé sze te sen
az egyes ün -
ne pe ket – ka -
rá csonyt, hús -
vé tot – meg -

elő ző idő szak ok, ame lyek re
kü lön ak ci ós ka ta ló gus sal ké -
szül nek. Emel lett ki eme len -
dők a ke res ke dő ik szá má ra
tar tott sa ját ren dez vé nyek,
pél dá ul a ko ráb ban meg em lí -
tett áru bör ze (amely hez szin -
tén kü lön mar ke ting ak ti vi tás
kap cso ló dik), va la mint az
úgy ne ve zett „bolt fel töl tő
promóciók”, ame lyek egy-egy
sze zon előtt kí nál nak igen
ked ve ző ára kat és vá lasz té kot
part ne re ik szá má ra.
Az Interfruct Kft., no ha cél -
cso port já nak alap ve tő en a
kis ke res ke dő ket te kin ti, so -
ha sem fe led ke zett meg az
egyé ni vá sár lók ról sem, hi -
szen a tár sa ság meg ala ku lá -
sá tól fog va ki szol gál ta a vég -
fo gyasz tói ré te get is. Nem ré -
gi ben pe dig szá mos olyan át -
ala kí tást haj tot tak vég re, pél -
dá ul a la kos sá gi nyug ta adó
kas  szák be ve ze té sét, va la -
mint a meg hos  szab bí tott
hét vé gi nyit va tar tást, ame -
lyek az egyé ni vá sár lók igé -
nye i nek is ked vez nek.
– E fej lesz té sek kel azt sze ret -
nénk el ér ni, és ez egy ál ta lán
nem tit kolt cé lunk –
nyomatékosította Bránát Ist -
ván –, hogy a hét vé gi nagy -
be vá sár lást in té ző csa lá dok -
nak is al ter na tí vát tud junk
kí nál ni vá sár lá suk hoz. ■

❞

❞Egyre inkább
fontossá válik, hogy a
beszállítók is orszá-
gos lefedettséggel
rendelkezzenek.
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Ata valy ős  szel be ve ze tett meg szo -
rí tó cso mag, azon be lül kü lö nö -
sen az áfaemelés és a bér ter hek

nö ve ke dé se – a gaz da ság egyéb te rü le -
tei mel lett – ked ve zőt le nül érin tet te a
ven dég lá tást is. Így kezd te be szá mo ló -
ját Thurzó Béláné, a kö zel há rom ezer
ta got tö mö rí tő Ma gyar Ven dég lá tók
Ipar tes tü let ének gaz da sá gi al el nö ke. Az
in téz ke dé sek a szak má ra és az ab ban
te vé keny ke dő vál lal ko zá sok ra is ne ga -
tív ha tás sal vol tak, van nak.

Do mi nó ha tás
– Már 2004-ben az élel mi sze rek 12-ről
15 szá za lék ra va ló áfaemelését is meg -
érez ték az ét ter mek, hi szen an nak a
vál lal ko zá sok ter he it nö ve lő ha tá sa
nem há rom, ha nem gaz da sá gi szá mí tá -
sok sze rint mint egy ti zen öt szá za lé kos
volt. A leg újabb, öt szá za lé kos áfaemelés
pe dig még en nél is töb bet je lent. Az
élel mi sze rek áfakulcsának eme lé se a
vég ső fo gyasz tók fe lé hal mo zot tan je le -
nik meg, amely sú lyo san érin ti az ét ter -

mek és cuk rász dák ven dég kör ét, és a
köz ét kez te tés ben, gyer mek élel me zés -
ben részt ve vő ket, de köz vet le nül hat a

szál lás dí jak ra is – mu ta tott rá Thurzó
Béláné.
Nem old ja a fe szült sé get az sem, hogy a
be szer zé se ket ter he lő áfát vis  sza le het
igé nyel ni, hi szen a HoReCa szek tor
mű kö dé sé hez na gyon sok olyan több -
let költ ség ta pad, amely az ár rés ben tes -
te sül ve az ér té ke sí té si árat is nö ve li. És
mi vel a szak mai ös  sze fo gás el le né re a
ven dég lá tás étel for gal ma is a 20 szá za -
lé kos adó kulcs alá esett, így a meg szo rí -
tá sok hat vá nyo zot tan je lent kez nek.

„Minden nek van és  sze rű ha tá ra”
A gaz da sá gi al el nök azt is ki emel te,
hogy a vál lal ko zá sok ra rend kí vül ked -
ve zőt len ha tás sal van a mű kö dé si és az
élő mun kát ter he lő költ sé gek je len tős
emel ke dé se, va la mint a be ve ze tett
újabb adó ter hek. A ja nu ár tól 131 ezer
fo rint ra emelt mi ni mum já ru lék alap
szin tén nem hat ser ken tő leg a gaszt ro -
nó mi ai szek tor ra, hi szen egy-egy ét te -
rem ben nem csu pán né hány, ha nem
gyak ran több tíz em ber dol go zik, akik
után a bé ren kí vül an nak ter he it is
mind fi zet ni kell.
Amel lett, hogy a Ma gyar Ven dég lá tók
Ipar tes tü le te, mint a mun ka adói ol dal
or szá gos ér dek kép vi se le te tá mo gat ja a
kor mány sta bi li zá lá si szán dé kát, és
meg ér ti a lé pé sek szük sé ges sé gét, hely -
te le ní ti az elő ze tes szak mai egyez te té -
sek, ha tás vizs gá la tok el ma ra dá sát.
– Az árak, és így az ét ter mek, ven dég lá -
tó üz le tek üze mel te té si költ sé gei egy re
nő nek, a több let költ sé ge ket azon ban
már nem le het to vább há rí ta ni a ven dé -
gek re. Vál lal ni kell a ki sebb pro fi tot,
nem egy eset ben az eset le ges rö vid tá vú
vesz te sé ges üze me lést cse ré be a ven -
dég kör meg tar tá sá ért. Tisz tá ban va -
gyunk az zal, hogy a vál lal ko zá sok nak
job ban kell gaz dál kod ni, és tag ja ink ezt
– a le he tő sé ge ken be lül – meg is te szik,
de minden nek van és  sze rű ha tá ra. A
túl zott ta ka ré kos ság ugyan is le het,
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Min dent a ven dé gért, de
kény sze rű ség ből drá gáb ban
Ér zi a meg szo rí tó in téz ke dé se ket a gasztro szeg mens is, ám az el ső hó na po kat jó ven dég lős höz
mél tón fo gad ták az ét ter mek: egy ál ta lán nem vagy mi ni má li san emel tek árat. A vég le te kig per -
sze nem tart hat nak ki, költ sé ge i ket ki kell gaz dál kod ni, és ha le het, a ven dé get is meg kell tar ta ni.

A mű kö dést bi zo nyít ha tó an ne he zí tő ne -
ga tív in téz ke dé sek:
– a ked vez mé nyes áfakulcs meg szű né se;
– ital, ci ga ret ta jö ve dé ki adó-eme lé se;
– a vesz te sé ges vál lal ko zá so kat is súj tó

mi ni mum adó (el várt adó), illetve a kü -
lön adó vagy szo li da ri tá si adó (4%);

– egyé ni és tár sas vál lal ko zá sok já ru lék kö -
te le zett ség-nö ve ke dé se;

– nyug dí jas vál lal ko zók ko ráb bi 5 szá za lé -
kos bal ese ti já ru lé ka he lyett 16 szá za lé -
kos egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék;

– ener gia árak, ben zin, gép jár mű adó eme -
lé sé nek to va gyű rű ző ne ga tív ha tá sa;

– a té te les eho ha tály ban ma ra dá sa, szá -
za lé kos eho (14%) az osz ta lék ra (ha lesz
egy ál ta lán még nye re sé ge a vál lal ko zá -
sok nak!) és egyéb jö ve del mek re;

– ter mé szet be ni jut ta tá sok 44%-os adó -
já nak eme lé se 54%-ra; 

– cé ges te le fon hasz ná lat meg adóz ta tá sa; 
– bér mi ni mum be ve ze té se, ami ta valy jú li -

us tól 9,2%, most ja nu ár tól 18,88%-os
mun kál ta tói te her nö ve ke dés sel jár ■

Measures with a negative effect on operation:
– Abolition of preferential VAT rate
– Increase of tax for cigarettes and alcoholic drinks;
– Minimum tax (expected tax) even for businesses making

a loss and solidarity tax  (4%),  
– Increase of incidental charges for wages in individual

businesses and partnerships, 
– Increase of formerly 5 per cent health insurance charge

for retired entrepreneurs to 16 per cent 
– Accumulated effects of rises in the price of  energy, fuel,

and vehicle tax;
– EHO remaining in effect, 14 per cent  EHO for dividends,

and for other income 
– Increase of  44% tax after fringe benefits to 54%
– Charging a tax for the use of company telephones; 
– Introducing a minimum wage which resulted in a 9,2%,

increase in incidental charges for employers in July last
year and will result in a 18,88% increase in January this
year. ■

TM-01_v1:TMv1  2007.01.25.  6:40  Page 56



hogy az el len ke ző ol -
da lon, a ven dé gek ré -
szé ről üt vissza, az pe -
dig ke rü len dő, mert
üz let be zá rás hoz is ve -
zet het. Egyes üz le tek
mi ni má lis mér ték ben
ugyan, de tud tak él ni
az ár eme lés le he tő sé -
gé vel, de azok szin te

ki vé tel nél kül ide gen for gal mi lag frek -
ven tált he lyen ta lál ha tók. Ugyan ak kor
már ér kez tek jel zé sek meg szű né sek ről,
tu laj do nos vál tás ról, és tar tunk tő le,
hogy idén ez a ten den cia foly ta tó dik –
húz ta alá Thurzó Béláné. 
Az ipar tes tü let – a hely zet né mi el len sú -
lyo zá sá ra – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um mal együtt mű köd ve olyan,
a mű kö dé si fel té te le ket, ver seny ké pes sé -
get ja ví tó in téz ke dé sek be ve ze té sén dol -
go zik, ame lyek a meg szo rí tá sok el le né re
is se gít he tik a szek tor mű kö dé sét

Kö te le ző bor ra va ló – kény szer ből
– Va ló szí nű, hogy ha tás sal lesz a mi te -
vé keny sé günk re is az őszi kor mány za ti
meg szo rí tó cso mag, az ál ta la in du kált
vál to zá sok azon ban az év vé gi haj rá ban
– ven dég kö rünk ből adó dó an – nem
vol tak szem be öt lők – nyi lat koz ta ma -
ga zi nunk nak az or szág egyik leg is mer -
tebb ven dég lá tó-ipa ri szak em be re, az
Ét ter mi Szö vet ség tag ja, Rosenstein Ti -
bor. A Rosenstein ven dég lő tu laj do no sa
en nek el le né re ész re vett ap ró je le ket,
vál to zá so kat, ugyan is az év zá ró ban ket -

te ken, ös  sze jö ve te le ken sze ré nyebb
ren de lé sek kel él tek part ne re ik, és ven -
dé ge ik is mint ha vis  sza fo got tab ban
köl te kez tek vol na. Pe dig ára ik ba csak
az élel mi sze rek öt szá za lé kos áfa eme -
lését épí tet ték be, azon felül ta valy sem -
mi lyen árat nem emel tek. Ja nu ár tól pe -
dig a meg en ge dett nél ala cso nyabb
mér té kű, tíz szá za lé kos fel szol gá lá si dí -
jat al kal maz nak, amely nem te kint he tő
ár eme lés nek, hi szen a ven dé gek je len -
tős ré sze ed dig is ter mé sze tes nek vet te
azt, most azon ban min den ki nek meg
kell fi zet nie – igaz, a Rosensteinben ed -
dig még sen ki nem szólt ér te. E lé pés

má sik ho za dé ka ként leg ali zál ja a fel -
szol gá lók ke re se tét.
– Más árat nem emel tem, vá ra ko zó
ál lás pon ton va gyok, egy elő re ki vá rok,
mert in kább vál lal juk, hogy ke ve seb -
bet ke re sünk, de ma rad jon meg a
ven dég, ne csök ken jen part ne re ink
szá ma, ugyan így ma rad jon meg min -
den mun ka tár sam is ál lá sá ban –
mond ta Rosenstein Ti bor. Az ener gia -
árak emel ke dé sé ről az ét te rem-tu laj -
do nos, a vis  sza fo gott ja nu ár ele ji for -
ga lom alap ján nem tu dott nyi lat koz -
ni, de a jö vő ben szá mol ha tá suk kal. ■

N. O.
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Everything for
guests, but for more,
unfortunately 
Restrictive measures are felt by the gastro segment, but
restaurants have refrained from increasing their prices so far.
This, however,  will not remain so forever. The increase of the
VAT and incidental charges related to wages have had their
effect on the Horeca sector. Increasing the VAT of food by 5
per cent has an accumulated effect on guests of restaurants
and confectioneries.  Operating costs of restaurants and
Horeca businesses are growing, but these cannot be trans-
ferred to customers. Smaller profits or even temporary loss-
es have to be tolerated in order to keep present customers.
Excessive savings should also be avoided, since these can
also result in losing customers. Only businesses operating in
areas frequented by tourists have been able to increase their
prices moderately. On the other hand, some businesses have
already closed as a result of austerity measures. The Industry
Board is working on measures which can compensate the
effects of the restrictive policies of the government.
According to Tibor Rosenstein, owner of Rosenstein
Restaurant, signs of the Government policy were already vis-
ible at the end of year banquettes held in the restaurant,
though they have only built the five per cent VAT increase into
their prices last year, in addition to the ten per cent service
charge. “I do not want to raise prices, I am waiting to see what
will happen, because I prefer to make less money to losing
customers, or laying off employees” – he said. ■

Rosenstein
Tibor
tulajdonos
Rosenstein vendéglő

Mind amel lett, hogy a ma gyar vá sár lók a
leg na gyobb je len tő sé get to vább ra is a mi -
nő ség, ár és vá lasz ték hár ma sá nak tu laj -
do nít ják, 2006-ban ki emel ke dő mér ték -
ben nőtt a kész pénz kí mé lő, bank kár tyás
fi ze tés el ér he tő sé gé nek fon tos sá ga – ál -
la pít ja meg a GfK Hun gá ria Ke res ke del mi
Ku ta tás te rü let ál tal nyol ca dik al ka lom -
mal el ké szí tett GfK Shopping Mo ni tor ta -
nul mány.
A fo gyasz tói el vá rá sok nö ve ke dé se egy -
ér tel mű en tet ten ér he tő, hi szen 2006-
ban min den egyes vizs gált szem pont ese -
té ben (l. táb lá zat) a fon tos sá gi mu ta tó
emel ke dé se, vagy leg alább szin ten ma ra -
dá sa jel lem ző 2005-höz ké pest.
– Az egyes bolt tí pu sok kal szem ben tá -
masz tott vá sár lói igé nyek kü lön böz nek.
Az el ső he lye ken em lí tett jó mi nő sé gű
áru kon, ked ve ző ára kon és nagy vá lasz té -
kon túl a hi per mar ke tek ese té ben az át la -
gos nál fon to sabb szem pont a nyit va tar -
tá si idő, az üz let és kör nye ze té nek tisz ta -
sá ga, va la mint az ext ra szol gál ta tá sok
(gye rek meg őr ző, in gye nes sza tyor) –
mond ta Kui Já nos, a GfK Hun gá ria Ke res -
ke del mi Ku ta tás te rü let ve ze tő je. 
– Ez zel szem ben a vá sár lók ke vés bé
igény lik ezek ben a nagy alap te rü le tű üz le -
tek ben az ud va ri as ki szol gá lást, a ha zai
ter mé kek el ér he tő sé gét, to váb bá nem
vár ják el azt sem, hogy az áru ház la kó-
vagy mun ka hely ük kö ze lé ben le gyen. A
szu per mar ke tek te kin te té ben vi szont az
de rült ki, hogy az ud va ri as és gyors ki szol -
gá lás, az üz let kö zel sé ge, ki né ze te, a ha -
zai ter mé kek el ér he tő sé ge és a bank kár -
tyá val va ló fi ze tés le he tő sé ge azok a há -
rom fő té nye zőn túl me nő en fon tos szem -
pont ok, ame lyek nek a fo gyasz tók ki emelt
je len tő sé get tu laj do ní ta nak. To váb bá ez

az a bolt tí pus, amely nek ese té ben a meg -
szo kás és az üz let is mert sé ge, már ka ne -
ve a leg na gyobb sze re pet játs  sza.
Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy a
hiper- és szu per mar ke tek től a vá sár lók ál -
ta lá ban „töb bet vár nak”, míg a disz kon -
tok kal és a kis ön ki szol gá ló bol tok kal kap -
cso lat ban sok kal el né zőb bek. ■

Higher customer 
requirements
Though quality, price and assortment are still the most
important customer considerations in Hungary, the possibil-
ity of using debit cards for payment became significantly
more important for customers in 2006, according to the
Shopping Monitor prepared by Gfk Hungária. Customer
requirements are definitely getting higher. In hyper markets,
the extra services offered and the length of time they are
open are primary considerations, whereas polite service, a
wide selection of domestic products and closeness to cus-
tomers’ homes are not as important as these. In supermar-
kets, proximity, polite service and the appearance of the
store, availability of domestic products and the possibility of
using a debit card are also major considerations. This is also
the store type where the name and tradition are more
important for customers than elsewhere. In general, cus-
tomers expect more from supermarkets and hyper markets,
than discount stores and small, neighbourhood stores. ■

Nőt tek a vá sár lók el vá rá sai ta valy
Az élel mi szer-vá sár lás so rán 15 
leg fon to sabb nak tar tott té nye ző 1-5-ig 
ter je dő ská lán ér té kel ve, 2005-2006 so rán
Szem pont 2006 2005
áru fris ses sé ge és mi nő sé ge 4,8 4,8
ár szín vo nal 4,8 4,7
vá lasz ték 4,7 4,6
üz let és kör nye ze té nek tisz ta sá ga 4,6 4,6
fi gyel mes és ud va ri as ki szol gá lás 4,6 4,5
ki szol gá lás gyor sa sá ga 4,6 4,5
jól lát ha tó ár cé du lák 4,5 4,5
kör nye zet 4,4 4,3
üz let kö zel sé ge 4,4 4,3
ha zai ter mé kek je len lé te 4,3 4,2
az üz let el ren de zé se/be ren de zé se 4,3 4,2
nyit va tar tás 4,3 4,0
meg szo kás, „ked venc bolt” 4,1 3,9
már kás ter mé kek je len lé te 3,9 3,7
kész pénz kí mé lő fi ze té si mód 3,7 3,1
(bank kár tya)

For rás: GfK Hun gá ria – Shopping Mo ni tor
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Ma gyar or szá gon 2004 má ju sá ban, az uni ós vám kö zös ség hez tar -
to zó élel mi szer-fel dol go zók el árasz tot ták a ma gyar üz le te ket ol -
csó ter mé kek kel, ez a ro ham Ro má nia és Bul gá ria be lé pé se kor
egy elő re el ma radt. A ro mán és bol gár fo gyasz tók, ter me lők és
fel dol go zók is szem be sül nek majd az zal, amit Ma gyar or szá gon is
meg ta pasz tal hat tak a vá mok tel jes el tör lé se után. Tö me ge sen ér -
kez tek egye bek mel lett tej ter mé kek, kon zer vek, sö rök az uni ó -
ból. Idén ja nu ár ele jén a ma gyar fel dol go zók ból is na gyobb élel -
mi szer-szál lít má nyok in dul nak meg a ro mán ke res ke del mi de -
pók ba. De nem ak ko ra áru tö meg, mint ami az elő ző csat la ko zá -

si hul lám kor, 2004 má ju sá ban in dult út nak. Az Élel mi szer-fel dol go zók Or szá gos
Szö vet sé gé nek becs lé se sze rint még ol csó ro mán ter mék döm ping jé re is szá mít ha -
tunk. Em lé ke ze tes, hogy ko ráb ban a ro mán ét olaj és cu kor már oko zott Ma gyar or -
szá gon pi a ci za vart. A Me ző gaz da sá gi Szö vet ke zők és Ter me lők Or szá gos Szö vet sé -
gé nek prog nó zi sa sze rint a ma gyar agrárium szá má ra egy elő re ked ve ző, hogy Bul -
gá ri á hoz és Ro má ni á hoz ké pest job ban fel ké szült, s sta bi labb kö rül mé nyek kö zött
mű kö dik. A most még sú lyos tő ke sze gény ség gel baj ló dó ro mán me ző gaz da ság az
uni ós tag ság után, a vár ha tó inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se ket kö ve tő en ko moly ver -
seny társ lesz. Ro má ni á ban és Bul gá ri á ban ki mu tat ha tó a ser tés pes tis, ezért Brüsz  -
szel dön té se sze rint a két or szág nem ex por tál hat sem hús ké szít ményt, sem élő ál -
la tot az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ba. A ha tá ron en nek el le né re csak szú ró pró ba-sze -
rű en el len őriz nek. 
Az AKI egyik ta nul má nyá ból ki de rült, Ro má ni á ban az egy fő re ju tó hús fo gyasz tás
kö rül be lül a fe le az Eu ró pai Unió hús fo gyasz tá sá nak. A ro mán la kos ság fő leg a ser -
tés húst ré sze sí ti előny ben, ha bár a csir ke hús rész ará nya az át la gos táp lál ko zás ban
emel ke dik. A csirkehúsfogyasztás 2004. év ben 7,8 kg/fő re emel ke dett, ami 4 szá za -
lék kal több, mint 2003-ban volt. A ser tés hús- és a mar ha hús fo gyasz tás stag nált
ugyan eb ben az idő szak ban (ser tés hús 8,8 kg/fő, mar ha hús 3,9 kg/fő). Még az uni -
ón kí vü li idő sza kot jel lem zi, hogy a to vább fel dol go zott, kony ha kész ba rom fi ter mé -
kek nem ke re set tek a ro mán pi a con. ■

Uni ós 
élel mi szer nyo más
A KSH ada tai sze rint a kül ke res ke -
dők 2006. ja nu ár-ok tó ber ben ak tí -
vab bak vol tak, mint egy év vel ko -
ráb ban. A ki vi tel men  nyi sé ge 16, a
be ho za ta lé pe dig 12 szá za lék kal nö -
ve ke dett. A fo lyó áras fo rint ada tok -
ból szá mít va, az ex port 25, az im -
port 22 szá za lék kal bő vült, euróban
mér ve a nö ve ke dés üte me 16, il let ve
14 szá za lék volt. Az el ső tíz hó nap -
ban a cse re arány kö zel két szá za lék -
kal rom lott. A fel dol go zott ter mé kek
kö ré ben a ki vi tel nö ve ke dé se 15, a
be ho za ta lé 13 szá za lé kot tett ki. Az
élel mi sze rek, ita lok, do hány ter mé -
kek ki vi tel ének vo lu me ne 8, a be ho -
za ta lé 14 szá za lék kal bő vült. Az ex -
por tét meg ha la dó im port nö ve ke dés
a ré gi eu ró pai uni ós tag ál lam ok kal
foly ta tott ke res ke de lem ala ku lá sá val
ma gya ráz ha tó. Eb ben a re lá ci ó ban
míg 4 szá za lék kal nőtt a ki vi tel, ad -
dig 11 szá za lé kos volt az im port bő -
vü lé se. 
Ok tó ber ben né mi leg las sult a kis ke -
res ke del mi for ga lom bő vü lé se. A
KSH gyors je len té se sze rint a vál to -
zat lan áron szá mí tott kis ke res ke del -
mi for ga lom ok tó ber ben 2,3 szá za -
lék kal, az el ső tíz hó nap ban pe dig
4,7 szá za lék kal ha lad ta meg az egy
év vel ko ráb bi szin tet. Az or szá gos
kis ke res ke del mi üz let há ló zat ban,
va la mint a cso mag kül dő kis ke res ke -
de lem ben 2006 el ső tíz hó nap já ban
ös  sze sen 4782 mil li árd fo rint ér té kű
árut for gal maz tak. ■
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Destination: Romania
At the moment, there is no sign of the dumping of cheap food
in Romanian and Bulgarian markets which took place in
Hungary after accession to the EU in 2004.  However,
Romanian and Bulgarian food producers will also have to face
this problem soon. At that time, enormous quantities of dairy
products, canned food and beer arrived from the EU. Now -
according to estimates by the National Association of the
Food Processing Industry - we should expect a dumping of
cheap Romanian products on the Hungarian market. For the
time being, Hungarian agriculture is better prepared than
that of the new EU states. Romanian agriculture is suffering
from a lack of investment at the moment. ■

Flood of imports from the
EU
According to  KSH data, the volume of foreign trade
between January and October 2006 increased com-
pared to the previous year. In terms of volume, exports
grew by 16 per cent, while imports by 12. The HUF value
of  exports  grew by 25 per cent, imports by 22 per
cent, whereas the respective EUR figures are 16 per
cent and 14 per cent. The expansion of retail turnover
slowed down somewhat in October.  ■

Ro má nia mint cél ál lo más

Dr. Udovecz
Gábor
főigazgató, AKI

A vá gó ser tés vá gó hí di be lé pé si ára* az Eu ró pai Unió or szá ga i ban („E” mi nő sé gi ka te gó ria) Ft/kg, 
ha sí tott hi deg súly**

2005. 2006. 2006. 49. hét/ 2006. 49.hét/
Or szá gok 48. hét 49. hét 48. hét 49. hét 2005. 49. hét% 2006. 48. hét %
Bel gi um 334 343 344 342 99,89 99,46
Cseh or szág 372 380 351 352 92,57 100,14
Dá nia 317 312 331 322 103,32 97,27
Né met or szág 373 383 368 366 95,66 99,44
Észt or szág 344 346 368 358 103,48 97,35
Gö rög or szág 497 501 426 430 85,84 100,91
Spa nyol or szág 342 347 345 342 98,58 99,24
Fran cia or szág 338 340 334 325 95,59 97,16
Ír or szág 335 338 365 363 107,26 99,46
Olasz or szág 353 352 405 399 113,40 98,58
Cip rus 470 473 476 474 100,04 99,44
Lett or szág 378 385 365 356 92,60 97,64
Lit vá nia 352 357 347 345 96,75 99,59
Lu xem burg 373 382 370 371 97,05 100,36
Ma gyar or szág 359 360 374 375 104,18 100,20
Mál ta 405 408 413 411 100,86 99,46
Hol lan dia 333 336 330 326 97,07 98,68
Auszt ria 361 368 359 357 96,86 99,35
Len gyel or szág 325 335 314 308 91,87 98,17
Por tu gá lia 365 370 360 366 98,79 101,59
Szlo vé nia 373 374 387 375 100,28 96,85
Szlo vá kia 371 376 371 368 97,86 99,20
Finn or szág 338 339 350 350 103,16 99,82
Svéd or szág 349 356 388 387 108,58 99,57
Ang lia 367 371 398 397 107,11 99,74
EU 347 352 351 347 98,57 98,84

For rás: EU Bi zott ság, AKI
* Az ár tar tal maz za a szál lí tá si költ sé get is.

** Át szá mít va az MNB hi va ta los kö zép ár fo lya mán.
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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 2006. de cem ber 27-én nyil vá nos ság ra ho zott elő re jel -
zé se sze rint az inf lá ció emel ke dik, az egyen súly azon ban ja vul ni
kezd. A be fek te tők bi zal ma, s ez zel a fo rint is mét erő sö dik. 
A ma gyar gaz da ság 2006-ban az I. ne gyed év hez ké pest las sult, az
I. ne gyed évi 4,9 szá za lé kos ütem a II. és III. ne gyed év re 3,8 szá za -
lék ra mér sék lő dött. Rend kí vül di na mi kus vi szont a ki vi tel, s
ugyan csak gyors, de at tól egy re job ban el ma ra dó az im port fej lő -
dé se. En nek meg fe le lő en a bel föl di fel hasz ná lás nö ve ke dé si üte me

jó val el ma rad a GDP-étől (a II. és a III. ne gyed év ben a bel föl di fel hasz ná lás csök kent). 
Az ed di gi gaz da sá gi fo lya ma tok ban a költ ség ve té si ki iga zí tás nak (az adó eme lé sek -
nek és tá mo ga tás csök ken té sek nek) még alig volt sze re pe, an nak ha tá sa – fő leg a
köz szol gál ta tó és ha zai fo gyasz tói pi a cok ra, ter me lő/szol gál ta tó ága za tok ra – in -
kább csak 2007-ben lesz ér zé kel he tő. Vi szont az ada tok ból egy ér tel mű, hogy a költ -
ség ve té si ma ga tar tás a ko ráb bi éve ké nél sok kal fe gyel me zet teb bé vált (a ter mé szet -
be ni tár sa dal mi jut ta tá sok, a kö zös sé gi fo gyasz tás és – az au tó pá lya-épí tés ki vé te -
lé vel – az ál la mi be ru há zá sok ha tá ro zot tan csök ken ni kezd tek). Vég ered mény ben
2006-ban a gaz da ság az elő ző évi 4,2 szá za lé kot meg kö ze lí tő ütem ben, 4,1 szá za lék -
kal, ki fe je zet ten ex port ve zé relt mó don nö vek szik. A fo gyasz tás és be ru há zás 1,5, il -
let ve 2 szá za lék kö rü li nö ve ke dé se vár ha tó. 
Az ex port vo lu me ne kö zel 5 szá za lék pont tal gyor sab ban nő, mint az im port, a cse -
re ará nyok azon ban mint egy 2 szá za lék kal rom la nak. A fo lyó fi ze té si és tő ke mér leg
hi á nya nagy já ból a 2005. évi vel lesz azo nos, mi vel a kül ke res ke del mi hi ány csök ke -
né sé vel és a nö vek vő EU-forrásokkal szem ben nő a jö ve de lem ki áram lás. Ez utób bi
je len tős ré sze, mint új ra be fek te tett pro fit vi szont a tő ke be áram lást erő sí ti. 
A IV. ne gyed év ben már a ki iga zí tás is ér zé kel he tő en mér sék li a bel föl di ke res let nö -
ve ke dé sét. A brut tó bé rek nö ve ke dé si üte me kis sé las sul, vi szont a net tó bér nö ve -
ke dés az egyé ni já ru lé kok eme lé se mi att en nél sok kal erő tel jes eb ben fé ke ző dik.
Köz ben az áfaemeléssel és a ház tar tá si ener gia árá nak emel ke dé sé vel ös  sze füg gés -
ben az inf lá ció gyor sult, így az év el ső fe lé ben jel lem ző 5 szá za lék fe let ti re ál bér-nö -
ve ke dés az év vé gé re csök ke nés be megy át, mi köz ben az év egé szé ben 3,5 szá za lé -
kos re ál bér-nö ve ke dés vár ha tó. ■

The brakes are on
According to a forecast by GKI Gazdaságkutató Zrt. published on 27. December 2006, inflation is rising but balance is starting to improve.
Investor confidence and the HUF are both improving as well. The economy is slowing down compared to the first quarter of 2006, the rate
of growth fell form 4,9 per cent in the first quarter to 3,8 per cent by the third quarter. Private consumption and investment are both slow-
ing down, while exports are growing dynamically with imports expanding at a 5 per cent slower pace. Domestic consumption is growing
slower than GDP. Tax increases and reduced subsidies have not had much effect on the economic processes so far. These are expected
to appear in 2007. However, government spending has become much more disciplined.  In 2006, growth was similar at 4,1 per cent to the
previous year and was driven by exports. In the fourth quarter, restrictive measures began to limit the growth of domestic demand. ■

Be vá sár ló köz pon -
t ok har minc éve 
A Fló ri án Üz let köz pont tal kez dő dött
a be vá sár ló köz pont ok im már har -
minc éves ma gyar or szá gi tör té ne te,
ame lyet a KSH friss ki ad vá nya te kin -
tett át. A mo dern bevásárlóhelyek
lé te sí té sé nek iga zi fel fu tá sa két év ti -
zed del ké sőbb kez dő dött. A be vá sár -
ló köz pont ok meg je le né se új ér té ke -
sí té si és vá sár lá si szo ká so kat ho no sí -
tott meg Ma gyar or szá gon. 
A be vá sár ló köz pont ok fény ko ra
1998-tól szá mí tan dó. Ab ban az év -
ben nyi tot ta meg ka pu it a leg több –
ti zen há rom – be vá sár ló köz pont. 
2004-ben je len tek meg az outlet
cen te rek, míg 2005-ben a sza ko so -
dott be vá sár ló köz pont ok lép tek
szín re. (Ez utób bi ka te gó ri á ba tar to -
zik a Max City Lak be ren de zé si Be vá -
sár ló köz pont.) 
Az Auchan, a Cora, az Interspar, il -
let ve a Tesco ál tal üze mel te tett hi per -
mar ke tek szá ma a ki ad vány zá rá sa -
kor, 2005 vé gén 91 volt. Kö zü lük 11
be vá sár ló köz pont ok ban ta lál ha tó. 
Foly ta tó dott a ha zai kis ke res ke de le -
mi te vé keny ség nagy alap te rü le tű lé -
te sít mé nyek be kon cent rá ló dá sá nak
fo lya ma ta. Az év so rán 10 be vá sár ló -
köz pont és 15 hi per mar ket nyílt
meg Ma gyar or szá gon, ame lyek kel
együtt az év vé gé re a lé te sít mé nyek -
ben a ha zai kis ke res ke del mi üz let ál -
lo mány 4,1 szá za lé ka, ös  sze sen 6,4
ezer kis ke res ke del mi üz let mű kö -
dött. A vizs gált üz le tek el adó te ré nek
ös  sze sí tett alap te rü le te 2005 vé gé re
1,3 mil lió négy zet mé tert tett ki, ami
az ös  szes ha zai kis ke res ke del mi üz -
le tek el adó te ré nek 9,3 szá za lé kát je -
len tet te. Kis ke res ke del mi for ga lom -
ból va ló ré sze se dé sük en nél je len tő -
sebb volt: 2005-ben 21 szá za lék ra
nőtt. Ez zel 1189 mil li árd fo rint ér té -
kű for gal mat bo nyo lí tot tak le a be -
vá sár ló köz pont ok és hi per mar ke tek
Ma gyar or szá gon. ■

30 years of shopping malls
The history of shopping malls in Hungary – reviewed in
a fresh a KSH publication - began with Flórián
Üzletközpont thirty years ago. Modern malls, which
brought new shopping habits, appeared twenty years
later. The first hyper market to open was Interspar in
Győr in 1995. The total number of Interspar, Tesco,
Auchan and Cora hyper markets was 91 at the time of
the publication going to press. 11 of these operate in
shopping malls. Retail trade is increasingly concentrat-
ed in large centres, which had a total floor space of  1,3
million sqm and combined revenues of HUF 1189 billion
– 21 per cent of total revenues in the retail trade - at
the end of 2005. Last year 10 shopping malls and 15
hyper markets opened in Hungary. ■

A fék már las sít

Bíró Péter
kutatásvezető, GKI

A GKI Gaz da ság ku ta tó Zrt. prog nó zi sa a ma gyar nem zet gaz da ság 2006. évi fo lya ma ta i ról
2004 2005 2006. I-X. hó 2006 (elő re jel zés) 

1. A GDP vo lu men in de xe (%) 105,2 104,2 104,1* 104,1
2. Az ipa ri ter me lés in de xe (ös  sze ha son lí tó áron, %) 107,4 107,3 110,2 110
3. Nem zet gaz da sá gi be ru há zá sok in de xe (öh. áron, %) 107,9 105,6 99,6* 102
4. Az épí té si-sze re lé si te vé keny ség in de xe (öh. áron, %) 106, 116,6 99 100
5. A kis ke res ke del mi for ga lom vo lu men in de xe (%) 105,8 105,8 105,0* 104
6. A ki vi tel vál to zá sá nak in de xe (fo lyó áron, euróban, %) 115,3 111,4 115,8 115
7. A be ho za tal vál to zá sá nak in de xe (fo lyó áron, euróban, %) 113,2 108,3 113,5 113
8. A kül ke res ke del mi mér leg hi á nya (mil li árd euró) 3,9 2,8 2,0 2,3
9. A fo lyó fi ze té si és tő ke mér leg együt tes hi á nya (mil li árd euró) 6,7 5,3 2,9** 5,3
10. Az euró át la gos ár fo lya ma (fo rint) 251,7 248,0 265,1*** 264
11. Az ál lam ház tar tás hi á nya (pénz for gal mi szem lé let ben, 1284,1 984,4 1701*** 2000
he lyi ön kor mány zat ok nél kül, mil li árd fo rint)
12. A brut tó át lag ke re set in de xe 106,1 108,8 107,9 107,3
13. Fo gyasz tói ár in dex 106,8 103,6 103,7*** 103,9
14. Fo gyasz tói ár in dex az idő szak vé gén 105,5 103,3 106,4*** 106,5
(elő ző év azo nos hónap=100)
15. Mun ka nél kü li sé gi rá ta az idő szak vé gén (%) 6,3 7,3 7,4**** 7,5
Jel ma gya rá zat: * I-III. ne gyed év  ** 2006. I. fél év  *** I-XI. hó  **** 2006. au gusz tus-ok tó ber 

A tény ada tok for rá sa: KSH, MNB, PM
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A GfK Hun gá ria Pi ac ku ta tó In té zet leg utób bi, a vá sár lás fo lya -
ma tát fi gye lem mel kí sé rő ta nul má nya, a Shopping Mo ni tor meg -
ál la pí tá sai sze rint a ma gyar fo gyasz tók szá má ra élel mi szer vá sár -
lás kor leg fon to sabb az adott üz let ál tal kí nált áru mi nő sé ge, ára
és az áru kí ná lat mér té ke. De ezen kí vül még szá mos más – a vá -
sár lást meg elő ző és a vá sár lás hely szí nén fel me rü lő – té nye ző től
is függ az, hogy egy vá sár ló me lyik üz le tet vá laszt ja vá sár lá sá nak
szín te ré ül, ott mi lyen ter mé ke ket vá sá rol meg. 
Az üz le tek ki vá lasz tá sa kor pél dá ul ki fe je zet ten fon tos szem pont
az adott bolt kö zel sé ge. A vá sár lók ugyan is nem szí ve sen utaz nak so kat, in kább
egyéb el vá rá sa ik ból en ged nek. A höl gyek azok, akik haj lan dók töb bet utaz ni azért,
hogy igé nye ik nek mi nél in kább meg fe le lő üz let ben vá sá rol ja nak – ők in kább rit -
kán, de na gyobb men  nyi ség ben szer zik be a na pi fo gyasz tá si cik ke ket.
A mint egy 1000, 15 év nél idő sebb meg kér de zett vá la szai alap ján ál ta lá no san le von -
ha tó a kö vet kez te tés, mi sze rint a fo gyasz tók in kább a na gyobb alap te rü le tű üz le te -
ket ked ve lik. Ez alól ki vé telt ké pez nek – az az job ban ked ve lik a kis alap te rü le tű üz -
le te ket – a fér fi ak, az idő sebb kor osz tály, az ala csony jö ve del mű ré teg, il let ve a ki -
sebb te le pü lé se ken élők.
To váb bá ér de kes meg ál la pí tás az is, mi sze rint az élel mi sze rek be szer zé sé nél az üz -
le tek ál tal nyúj tott egyéb, ki egé szí tő szol gál ta tá sok nem je len te nek plusz vonz erőt
az üz let ki vá lasz tá sa kor.
Az üz let ki vá lasz tá sa kor an nak ár szín vo na lát és az üz let kí nál ta ak ci ó kat in kább a
nők tart ják szem előtt, és ők azok, akik egy von zó cso ma go lás lát tán elő re nem ter -
ve zett áru cik ke ket is a ko sa ruk ba tesz nek. ■

piaci analízisek
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Men prefer smaller
stores
According to a recent study by GfK Hungária Market
Research about the process of shopping under the title
“Shopping Monitor”, the most important considerations for
Hungarian customers in food stores are the quality of prod-
ucts, their price and the assortment of the store. Men prefer
nearby stores, whereas ladies are willing to travel more and
they also buy larger quantities during a shopping excursion.
Interviews made using a 1000-strong sample revealed that
consumers generally prefer larger stores. Exceptions are:
men, older generations, people with lower income, and inhab-
itants of small settlements. Extra services offered by stores
are not an important consideration in shopping for food. ■

Tu da to sak 
ki sebb ség ben
A GfK Hun gá ria Pi ac ku ta tó In té zet
nem ré gi ben ké szí tett fel mé ré se sze -
rint egy elő re ki sebb ség ben van nak
azok, akik tu da to san táp lál koz nak.
A ku ta tás ban részt ve vő 1000 fő kö -
zel há rom ötö de (58 szá za lék) vé li
úgy, hogy „tel je sen nor má li san ét ke -
zik, így szer ve ze té be au to ma ti ku san
be ke rül mind az, ami szük sé ges”. A
vá lasz adók mint egy har ma da (29
szá za lék) „csak olyas mit eszik, ami
íz lik ne ki, még ak kor is, ha az ál lí tó -
lag ke vés bé egész sé ges”, és csu pán 13
szá za lék azok nak az ará nya, akik
„na gyon oda fi gyel nek az egész sé ges,
ki egyen sú lyo zott táp lál ko zás ra, és
gon do san vá laszt ják meg éte le i ket”.
A meg kér de zet tek túl nyo mó több sé -
ge – 88 szá za lé ka – nyi lat ko zott úgy,
hogy „egy ál ta lán nem ér de kel a ma -
nap ság ta pasz tal ha tó bio-, fitnesz- és
wellness-őrület, ahol meg mond ják,
mi az egész sé ges”, és csu pán 12 szá -
za lék je lez te, hogy „igyek szik mi nél
több bio- és fitnesz- (pél dá ul ka ló ria -
sze gény) élel mi szert fo gyasz ta ni”.
A bioélelmiszerekkel kap cso la to san
meg le he tő sen ve gyes kép él a la kos -
ság ban. A meg kér de zet tek mint egy
har ma da nem tud ta meg fo gal maz ni,
mi től is „bio” egy élel mi szer. A vá -
lasz adók a bio jel ző tar tal mát leg -
több ször a „nö vény vé dő-, mű trá -
gya- és vegy szer men tes, az az nem
per me te zett”-ként ha tá roz ták meg. ■

27 eu ró pai or szág 78 ezer cé gét kér dez te meg egy át fo gó gaz da sá gi kör ké pet al -
kot va a ke res ke del mi ka ma rá kat tö mö rí tő Eurochambres. Míg ös  szes sé gé ben Dá -
nia bi zo nyult a leg op ti mis tább nak, ad dig a ma gyar vá la szok a leg pes  szi mis táb bak
kö zé tar toz nak. A ma gyar cé gek kö zül 2,3 szá za lék kal több nyi lat ko zott ne ga tív vá -
ra ko zá sok ról, mint po zi tí vak ról. Az üz le ti bi za lom ál ta lá nos mu ta tó ja szin tén Ma -
gyar or szá gon volt a leg ala cso nyabb, bár eb ben a te kin tet ben ta valy óta a leg na -
gyobb vis  sza esés Szlo vá ki á ban kö vet ke zett be. Az Eu ró pai Unió leg na gyobb, meg -
ha tá ro zó or szá ga i ban – Né met or szág, Fran cia or szág, Olasz or szág, Spa nyol or szág,
Nagy-Bri tan nia – a cé gek ál ta lá ban vé ve de rű lá tó an te kin te nek a jö vő be. ■

A fér fi ak a ki seb bet sze re tik

Kozák Ákos
igazgató, GfK

Food conscious minority
According to a survey by GfK Hungária Market research,
people who choose food consciously are still the minor-
ity. 58 per cent of the 1000 people interviewed believe
that they eat perfectly normally and automatically get
all the nutrients they need. 29 per cent of the group
only eat what they like, even if they know its is not very
healthy and only 13 per cent pay attention to keep a
balanced, healthy diet. 88 per cent of the group said
that they are not interested in any of the bio, fitness,
wellness trends. Most people are confused about the
meaning of “bio-products”. ■

Mi jellemzi az Ön vásárlási szokásait, melyik kijelentéssel ért egyet?
(Értékelés 4 fokozatú skálán, 1 = határozottan a bal oldalival, …, 4 = határozottan a jobb oldalival)

Forrás: GfK Hungária – Shopping Monitor 2006-2007

Mi va gyunk a leg bo rú sab bak We are the
most pessimistic
Eurochambres has prepared a
survey of  78 thousand compa-
nies from 27 European countries.
While Danish companies proved
to be the most optimistic about
future prospects, Hungarians
were among the most pes-
simistic. However, a mood of opti-
mism prevails among companies
in the largest EU states, like
Germany, France or the UK. ■
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A rovat támogatója a

Két éven te te szi köz zé a
PricewaterhouseCoopers ta -
nács adó cég a fej lő dő or szá -
gok pi a cán vég be me nő fo -
gyasz tói-ke res ke del mi tren -
de ket be mu ta tó je len té sét. A
Pe king től Bu da pes tig cí met
vi se lő leg utób bi je len tés a
2005 for du ló já ig lát ha tó vál -
to zá so kat fog lal ja ös  sze.

Ata nul mány ma gyar or szá gi fo -
gyasz tás ra és kis ke res ke de lem re
vo nat ko zó ré sze sze rint ná lunk

az EU-átlag alatt ma rad mind az át lag -
bér a ma ga 638 eurós ér té ké vel, mind a
mi ni mál bér alig 210 euróval. A vá sár ló -
e rő nö ve ke dé se szem pont já ból alap ve -
tő fon tos sá gú, hogy ki hol dol go zik. A
glo bá lis cé gek ma gyar al kal ma zot tai
biz ton szá mít hat nak ar ra, hogy fi ze té -
sük az EU-átlaghoz fog kö ze led ni, míg
a szak kép ze tlen fi zi kai mun ká sok a
ma gas mun ka nél kü li ség gel súj tott, el -
ma ra dott ré gi ók ban alig ha kap nak töb -
bet a min den ko ri mi ni mál bér nél.
A leg utób bi je len tés ben fel dol go zott ez -
red for du lós ada tok óta je len tős vál to -
zás ment vég be. 
Ér de kes mó don a ko ráb bi 34,9 szá za -
lék ról 30,5 szá za lék ra mér sék lő dött az
élel mi sze rek és al ko hol men tes ita lok
ré sze se dé se az ös  szes köl té sen be lül. Az
át lag szám azon ban el rej ti, hogy az
összes köl tés nagy sá ga je len tő sen meg-
növekedett, ezen be lül pe dig egy re na -
gyobb ös  sze get for dít a la kos ság a ko -
ráb ban sze zo ná lis nak szá mí tó cik kek -
re, ame lye ket most már egész év ben le -
het kap ni. A vá ra ko zá sok sze rint ezek a
tren dek foly ta tód nak, mi köz ben az
árak to vább csök ke nek, ami alap ve tő en
be fo lyá sol ja az élel mi sze rek re és üdí tő -
ita lok ra köl tött ös  szeg ará nyá nak mér -
sék lő dé sét a tel jes köl té sen be lül. Az ár -
csök ken tés im má ron meg szo kott ve le -

já ró ja az élel mi szer-kis ke res ke de lem -
nek, és a trend foly ta tó dik, ami rész ben
be tud ha tó – ír ják a ta nács adó cég szak -
ér tői – a ha zai ter me lői fe les leg nek és
az ex port tá mo ga tás hi á nyá nak. Más -
részt a ke res ke del mi lán cok az át vett
nagy tö me gű élel mi sze rért cse ré be ala -
csony árat kí nál nak, ami az inf lá ci ó val
együtt szá mol va a re ál árak csök ke né sé -
hez ve ze tett. Élel mi szer re ke ve sebb,
szál lí tás ra és gép jár mű vek re vi szont
töb bet köl töt tünk, már csak azért is,
mert ugyan a fel tö rek vő or szá gok pi a -
ca in mért hez ké pes sok a két- és négy -
ke re kű jár mű, de még min dig el ma rad
az EU-átlagtól. Mér sék lő dött a kő olaj ra
és egyéb ener gia hor do zók ra köl tött
összeg, el ső sor ban a kor mány erő tel jes
ár kor lá to zó erő fe szí té se i nek kö szön he -
tő en. Vár ha tó an azon ban meg for dul a
trend az ener gia pi ac li be ra li zá lá sa mi -
att.
A ma gyar pi ac egyik sa já tos sá ga, hogy
a fo gyasz tók rend kí vül ér zé ke nyek a fo -
gyasz tói árak ra. A ke res ke dők ki vé tel
nél kül szá mos gya kor la ti pél dá val il -
luszt rál ják ezt az ál lí tást, ami ar ra utal,
hogy egyéb más ve vő fo gó tö rek vé se iket
egy sze rű en fi gyel men kí vül hagy ják a
fo gyasz tók. Ezek után nem meg le pő,
hogy már ka tu da tos ság és már ka hű ség
te kin te té ben a ma gyar fo gyasz tók mesz-
sze el ma rad nak az át lag tól nem hogy az
eu ró pai, ha nem még a ré gi ós ös  sze ha -
son lí tás ban is. En nek egye nes kö vet -
kez mé nye ként a ke res ke del mi már kák

rész ará nya je len tő sen nö ve ke dett, és el -
ér te már a 15 szá za lé kot is, ter mé sze te -
sen an nak is kö szön he tő en, hogy a
nagy ke res ke del mi lán cok erő tel jes rek -
lám- és mar ke ting ak ci ók kal, ked ve ző
árak kal tá mo gat ták meg azo kat. A fo -
gyasz tá si cik kek kel ke res ke dő cé gek
euróban szá mol va a fél mil li ár dos ka te -
gó ri át érik el leg fel jebb. A ve ze tő he lyen
a vizs gált idő szak ban a BAT Ma gyar or -
szág állt, mö göt te pe dig szin tén egy do -
hány gyár tó és -forgalmazó, a Philip
Morris kö vet ke zett. Ma gyar tu laj do nú
cég ből ket tő volt az el ső 10-ben.
A nagy ke res ke del mi lán cok együt te -
sen öt év alatt csak nem meg dup láz ták
a for gal mu kat. A ta nács adó cég szak ér -
tői sze rint ez egy ér tel mű en a fi ze té sek
és ál ta lá ban a megnövekedett vá sár ló -
erő nek tud ha tó be. A szu per- és hi per -
mar ke tek, nagy plazák egy re nép sze -
rűb bek az or szág ban, meg ál lít ha tat la -
nul nö vek szik a for gal muk. Szin tén a
glo bá lis versenyzők játs  szák a fő sze re -
pet, igaz, a CBA és a Coop is tart ja ve -
ze tő he lyét. A nem zet kö zi lán cok
össze ha son lí tá sá ban a Tesco áll is mét
az el ső he lyen, mö göt te a Metro, a
Prak tiker és a Me dia Markt kö vet ke zik
a ta nul mány ban.
A ver seny má sik kö vet kez mé nye a bol -
tok szá má nak csök ke né se: a meg szű né -
sek szá ma már évek kel ez előtt meg ha -
lad ta a nyi tá so két. Kon cent rá ló dik a
köl tés, és a sar ki kis bol tok áll nak vesz -
tés re. ■
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Ve zet nek a glo bá lis 
ver seny zők

Global players in the lead
A report about changes taking place in the consumer-customer trends of developing countries is published every second year
by Pricewaterhouse Coopers. The last issue dealt with changes detected up till the turn of 2004/2005. According to figures from
the report, both the average wage of EUR 638 and the minimum wage of EUR 210 in Hungary is below the EU average. While
employees of international companies can expect their earnings to approach the EU standard, people employed as unskilled
labourers in under developed regions will hardly ever earn more than the minimum wage. 
Dynamic changes have taken place in the few years since the turn of the millennium. Spending on food and soft drinks has been
reduced from 34,9 per cent to 30,5 per cent of total expenditure. Total spending has increased significantly, however. Prices are
expected to continue to fall, which will further reduce this type of spending. Price reduction is not unusual in the food trade busi-
ness and is the result of excessive supply and the absence of export subsidies. Spending on transportation and vehicles is on
the increase, though the amount spent on oil and other types of energy has fallen as a result of government intervention. This
trend will be reversed with the liberalisation of this market. Hungarian consumers are exceptionally sensitive to prices and show
far less than average brand loyalty or consciousness, which favours the expansion of private labels. The biggest FMCG company
in terms of sales was BAT with revenues of around EUR half a billion. Only two of the 10 leading FMCG companies were Hungarian.
While big retail chains have doubled their turnover, the number of smaller stores is shrinking. Global chains dominate this busi-
ness as well. ■
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Ho gyan sza bad rek lá moz ni a
fo gyasz tó kat leg in kább ér -
dek lő ak ci ó kat? Va jon ér de -
mes-e a mar ke ting ben a le -
gek re, va gyis a fel ső fo kú jel -
zők re he lyez ni a hang súlyt,
egy ál ta lán a je len le gi ma gyar -
or szá gi gya kor lat meg fe lel-e
az EU-direktíváknak? A vá -
laszt dr. Firniksz Ju dit tal, a Ré -
ti, An tall & Madl Landwell Ügy -
vé di Iro da mun ka tár sá val
együtt ke res tük, aki ko ráb ban
a ver seny hi va tal Fo gyasz tó vé -
del mi Iro dá já nak ve ze tő je volt.

Rend kí vül erő tel je sen nö ve ked ni
kez dett a GVH ál tal ki sza bott
bír sá gok ös  sze ge, nem csak a fel -

fu tó ban lé vő kar tell ügyek ben, ha nem
az FMCG-szektor sze rep lő it, rek lá mo -
zá si gya kor la tu kat alap ve tő en érin tő
fo gyasz tói dön té sek tisz tes ség te len be -
fo lyá so lá sá val kap cso la tos el já rá sok ban
is. A bün te té sek nagy sá gá ra jel lem ző,
hogy egyet len ügy ben an  nyi bír sá got
szab tak ki, mint az azt meg elő ző egyes
évek ben ös  sze sen, s ez a ten den cia
2005 után 2006-ban is foly ta tó dott.

Öt év alatt ötszöröződött a büntetés
Mint dr. Firniksz Ju dit el mond ta, az üz -
le ti szek tor fo gyasz tók fe lé irá nyu ló
kom mu ni ká ci ó ját, mar ke ting gya kor la -
tát, va gyis az ún. B2C kom mu ni ká ci ót
vizs gál ják a ver seny hi va tal szak ér tői. 
A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal szak ér tői a
láncok ese té ben el ső sor ban a rek lám új -
sá gok tar tal mát vet ték gór cső alá, kü lö -
nös te kin tet tel a ter mék is mer te tők re.
Az egyes hi bák ra el ső sor ban az egy re
sza po ro dó szá mú fo gyasz tói pa na szok
hív ták fel a fi gyel met. Szá mos eset ben a
rek lám új sá gok szer kesz té si gya kor la ta
kis sé ka o ti kus, nem vi lá gos, me lyik le -
írás és ár me lyik áru hoz tar to zik.
– Az egyik gya ko ri prob lé ma, hogy az
ak ci ó san hir de tett ter mék (leg gyak rab -

ban élel mi szer) ára nem an  nyi, mint
amen  nyi az új ság ban sze re pel. Ez az ár -
fel tün te té si gya kor lat nem szű nő hi á -
nyos sá ga i ra is fel hív ja a fi gyel met –
ma gya ráz za dr. Firniksz Ju dit –, ép pen
ezért in do kolt len ne nö vel ni a bel ső el -
len őr zé si pon to kat. A je len le gi hely zet -
ben az ára kat érin tő prob lé mák mel lett
meg le pő en sok szor for dul elő, hogy a
meg hir de tett ak ci ós ter mé kek kel kap -
cso lat ban el ér he tő sé gi prob lé mák me -
rül nek fel, az az a hú zó ter mé ket, ami -
nek előny ös ára mi att a vá sár lók be -
men nek az áru ház ba, ese ten ként már
az ak ci ós idő szak el ső nap ján sem le het
meg ven ni min den egy ség ben. Ahogy
sza po rod nak az ezek mi att be nyúj tott
pa na szok, úgy emel ke dik a ki sza bott
bír ság ös  sze ge. Öt év vel ez előtt 20-30
mil lió fo rint még ki ug ró nak szá mí tott,
most már az ese ten ként ki sza bott 100
mil lió fo rin tos bír ság sem megy rit ka -
ság szám ba.

Szi go rúbb irány elv jön
A nö ve ke dés vél he tő en 2007-ben sem
áll meg: a ver seny tör vény sze rint a bün -
te té sek ki sza bá sá nál fi gye lem mel kell
len ni az érin tett fo gyasz tói ré teg nagy -
sá gá ra. Mi u tán im már több eset ben ta -
pasz tal ha tó, hogy a sa ját rek lám új sá -
gok ban hasz ná la tos ké pi és szö ve ges
for má k köszönnek vissza a cé gek te le ví -
zi ós hir de té sei ben is, így az eset le ges ki -
fo gá solt ese tek ben a bír ság még job ban
emel ked het, hi szen a te le ví zi ón ke resz -
tül akár mil li ós tö meg is el ér he tő.
Az utób bi idő ben na gyon sok eset ben
adott fél re ér tel me zés re le he tő sé get a
meg hir de tett ár ga ran cia, ami kor bi zo -

nyos fel té te lek ese tén vis  sza fi ze tik a fo -
gyasz tó nak az áru árát, de azt már elég
ne héz ki de rí te ni, hogy ki mi kor és hol
ejt he ti sze rét en nek. Vagy pél dá ul, ho -
gyan le het bi zo nyí ta ni, hogy a ve vő ta -
lált ol csób bat? 
A fo gyasz tói pa na szok je len tős csök ke -
né sé hez ve zet het ne dr. Firniksz Ju dit
sze rint, ha eze ket há zon be lül le het ne
el in téz ni, az adott áru ház ban ész lelt hi -
bát hely ben és azon nal or vo sol nák, így
a fo gyasz tó nak sem kel le ne utá na jár nia
és ha tó sá gok hoz for dul nia, míg az ügy
el in té ző dik. A fel me rü lő prob lé mák
több sé ge a bel ső mo ni tor ingrend szer
fe lül vizs gá la tá nak szük sé ges sé gé re hív -
ja fel a fi gyel met, amit a több szá zez res
áru cikk szám és a megnövekedett fo -
gyasz tói tu da tos ság kü lö nö sen szük sé -
ges sé tesz.
To váb bi igen gyak ran ki fo gá solt mar -
ke ting fo gás a fel ső fo kú jel zők hasz ná la -
ta: ha egy ter mék a leg jobb, leg tisz tább,
a leg fe hé rebb vagy ép pen ver he tet len -
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No more superlatives
How can promotions be advertised? Should we emphasises superlatives, or is present Hungarian practice in line with EU guidelines at
all? For answers, we turned to dr. Judit Firniksz, of Réti, Antall & Madl Landwell Ügyvédi Iroda. Fines imposed by the GVH are increasing
steeply in cases related to unfair trade practices used by FMCG companies. The experts of the GVH examine the B2C communication
of companies, aimed at consumers. Regarding supermarkets, their leaflets are subjected to careful scrutiny, especially product
descriptions, as a result of an increasing number of complaints from consumers. A problem encountered frequently is that the prod-
uct advertised with a promotional price is not actually sold for that price. Another problem is that promoted items are often not avail-
able in the stores. Fines increase as do the number of complaints. A HUF 100 million fine is not uncommon nowadays. According to law,
fines should be proportionate to the number of consumers effected by misleading ads. Since the same visual and textual content is
often used on TV as in leaflets, the number of consumers effected can reach millions. Price guarantees have lead to frequent misun-
derstandings in recent years, as it is very hard for customers to prove that they have found the same product for a lower price else-
where. Most of such problems could and should be remedied by the stores with an efficient monitoring system. Another practice which
leads to many complaints is the use of superlatives for advertised products, since advertisers are ever more frequently called upon to
prove such claims. The situation where advertisers rely almost exclusively on using low price and superlatives as arguments will change
soon, with the strict and standardised EU directive no. 2005/29 about unfair trade practices becoming effective in June 2007. The
directive will also contain a blacklist of trade practices which can be sanctioned automatically, without any deliberation. ■

Fel ső fo kú jel zők al ko nya
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A 2007-es esz ten dő leg fon to -
sabb adó vál to zá sai a sze mé lyi
jö ve de lem adó zás te rü le tén
el ső sor ban a meg szű nő ked -
vez mé nyek hez kap cso lód nak.
Nem vál toz nak ugyan a sze -
mé lyi jö ve de lem adó kul csai,
de a 18 szá za lé kos kulc  csal
adó zó sáv ha tár 1,55 mil lió fo -
rint ról 1,7 mil lió fo rint ra emel -
ke dik. Az e fö löt ti rész után 36
szá za lé kos adót kell fi zet ni. A
ma gán sze mély adó zó 4 szá -
za lék kü lön adót kö te les fi zet -
ni to váb bá az évi ös  sze vo nan -
dó jö ve del mé nek a nyug díj já -
ru lék-alap fel ső ha tá rát meg -
ha la dó ré sze után (amely 2007-
ben évi 6 millió 748 850 fo rint).

Ja nu ár el se jé től meg szűnt szá mos
sze mé lyi jö ve de lem adó-csök ken tő
ked vez mény. Nem ér vé nye sít he tő

ezentúl le vo nás pél dá ul a szel le mi te vé -
keny ség hez, a fel nőtt kép zés hez és a szá -
mí tó gép-be szer zés hez, va la mint a la -
kás cé lú hi te lek hez kap cso ló dó adó ked -
vez mény sem él töb bé (de ha a hi tel tör -
lesz tést va la ki 2007. ja nu ár 1-je előtt
meg kezd te, a ked vez mény a 2006-ban
ha tá lyos fel té te lek kel szá mol ha tó el).
Át so rol tak né hány jö ve de lem tí pust is: a
nyug díj és a nyug díj ban ré sze sü lő ma -

gán sze mélyt meg il le tő bal ese ti já ra dék
2007. ja nu ár 1-jé től adó ter het nem vi -
se lő já ran dó ság nak mi nő sül. Adó men -
tes ma rad azon ban az ön kén tes nyug -
díj pénz tár nyug díj szol gál ta tá sa és a
nyug díj-elő ta ka ré kos sá gi szám lá ról tel -
je sí tett nyug díj szol gál ta tás nak mi nő sü -
lő ki fi ze tés is.
Vi szont a cafeteria rend szer ben ter mé -
szet be ni jut ta tást nyúj tó cé gek nél vál -
to zik az adó men te sen ad ha tó jut ta tá -
sok egy ré szé nél az ös  szeg ha tár, az egy -
re nép sze rűbb me leg ét ke zé si utal vány
fel ső ha tá ra 9000 fo rint ról 10 000 fo -
rint ra nő, a hi deg utal vány 5000 fo rin tig
adó men tes a ko ráb bi 4500-zal szem -
ben. Is ko la kez dés hez pe dig éven te egy -
szer 20 000 fo rin tig ad ha tó tá mo ga tás.

Az in no vá ció adó alap-csök ken tő lett
A tár sa sá gi adó ban, va la mint a tár sas
vál lal ko zá sok 4 szá za lé kos, úgy ne ve zett
szo li da ri tá si adó já ban be kö vet ke ző leg -
fon to sabb vál to zá sok a kö vet ke zők.
A szo li da ri tá si adó alap ját je len tős lob-
bitevékenységnek kö szön he tő en csök -

ken te ni le het – már a 2006-os el szá mo -
lá sok nál is – a ku ta tás-fej lesz tés re for -
dí tott köz vet len költ ség ös  sze gé vel, ami
je len tős könnyebb sé get hoz az in no vá -
ci ót bel föld ön fi nan szí ro zó cé gek nek.
Szin tén a csök ken tő té te lek szá mát gya -
ra pít ja a vis  sza vá sá rolt sa ját rész vény,
üz let rész, át ala kí tott be fek te tői rész jegy
be vo ná sa kö vet kez té ben el szá molt be -
vé tel nek a be ke rü lé si ér té ket meg ha la -
dó ré sze. (Mind a szo li da ri tá si adó,
mind pe dig a tár sa sá gi adó alap ját
csök ken te ni le het to váb bá a be je len tett
ré sze se dés ér té ke sí té sé nek ár fo lyam -
nye re sé gé vel, amen  nyi ben a ré sze se -
dést az adó zó [vagy jog előd je] leg alább
két évig esz kö zei kö zött tar tot ta nyil ván
az ér té ke sí tést meg elő ző en.)
A tár sa sá gi adó ese té ben az el várt adó -
alap év vé gén nyer ér tel met, ami kor is az
adó fi ze tés re kö te le zet tek nek de cem ber
20-ig a meg be csült adó alap után já ró kö -
te le zett ség 90 szá za lé kát elő re be kell fi -
zet ni ük. Az egy ér tel mű en a költ ség ve té -
si mér le get ja ví tó in téz ke dés azon ban
ér tel me zé si pon tat lan sá gok mi att sok vi -

Szi go r és en ge dé ke nység

Tougher income tax, more lenient special taxes 
In 2007, a number of allowances related to income tax will disappear. Income tax rates will not change, but the 18 per cent tax base
will be HUF 1.7 million HUF instead of 1.55 million. The amount over this limit will be taxed 36 per cent. Individuals will be charged a 4
per cent extra tax after their income in excess of the top limit of the pension-fund payment (HUF 6 748 850 in 2007). This year, tax
allowances related to intellectual activities, adult education, purchases of IT equipment or loans for homes will no longer be applica-
ble. Some types of income have also been re-classified, but pensions from voluntary funds will remain free of tax. Companies provid-
ing employee benefits in a cafeteria system will be able to finance vouchers for warm meals in the value of HUF 10.000 and cold meals
for HUF 5.000. The main changes in corporate tax and the 4 per cent solidarity tax are: Direct costs of innovation will be deductible
from the tax base for the solidarity tax . Purchases of own shares, equity etc. will also be deductible. For corporate tax, 90 per cent of
expected tax after the estimated annual tax base will have to be paid in advance, by 20th December. This is a much disputed and con-
troversial regulation which may result in excessive payments. Amendments to this decree will clarify the phrase „expected tax base”
and the items which will be deductible. The expected tax base will be composed of the total of net revenues from sales, other rev-
enues, and extraordinary revenues. After clarification of the phrase, deductible items will be defined. In case of elementary damage,
an official record prepared by the company will be sufficient to justify deduction in the absence of any official report from authorities.
Another provision will be applicable to the preferential transfer of assets: income from such transactions will be deductible for the
transferor. The most important change related to VAT is the result of the accession to the EU: Romania and Bulgaria are members now,
which means special regulations will be applicable to exports and imports, especially to documents, during the transitional period.
Filling in the method and date of payment will no longer be mandatory on invoices suitable for VAT refund. ■

nek hir de ti ma gát, ak kor a rek lá mo zó
biz ton szá mít hat ar ra, hogy előbb-
utóbb meg ké rik, iga zol ja ezt az ál lí tá -
sát. Ugyan is min den, az adott ter mék -
hez kap cso ló dó ál lí tást meg fe le lő en alá
kell tá masz ta ni, pél dá ul azt is, ha egy
mo só por tíz sze res fe hé rí tő ha tást ígér
az ös  szes töb bi hez ké pest.
E prob lé ma gyö ke re te hát azon mar -
ke ting kom mu ni ká ci ós gya kor lat ban

rej lik, ame lyik szin te ki zá ró lag ala -
csony árak kal vagy fel ső fo kú jel zők kel
kí ván ja fel hív ni az áru ra a fi gyel met.
El ső sor ban ezen kel le ne vál toz tat ni,
márcsak azért is, mert 2007 jú ni u sá -
ban Ma gyar or szá gon is élet be lép az
EU Par la ment és Ta nács ál tal el fo ga -
dott, a tisz tes ség te len ke res ke del mi
gya kor lat ról szó ló 2005/29/EK irány -
elv, ami egy sé ge sí ti, és sok szem pont -

ból szi go rít ja a meg íté lést. A di rek tí va
tar tal maz ni fog egy fe ke te lis tát is, va -
gyis egy ség be fog lal ja azo kat a ke res -
ke del mi ma ga tar tás for má kat, ame -
lyek min den to váb bi mér le ge lés nél -
kül bün tet he tők. A hí rek sze rint ezen
a lis tán elő ke lő he lyen sze re pel nek
majd az úgy ne ve zett be csa lo ga tó rek -
lá mok. ■

Lakatos Mária
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Iga zi Ja nus-ar cú adó tí pus nak bi -
zo nyult a re giszt rá ci ós adó, ame -
lyet 2004-ben az zal a cél lal ve -
zet tek be, hogy ki vált sa a nem kí -
vá na tos sze rep lő nek mi nő sí tett
fo gyasz tá si adót, és ki egyen lít se
az áfakulcsok eset le ges mér sék -
lé sé nek ha tá sa it.
A re giszt rá ci ós adó ra vo nat ko zó
sza bá lyo zás, il let ve a re giszt rá ci -
ós adó mér té ke az adó nem be -
ve ze té se óta min den év ben vál -
to zott. Nincs ez más ként 2007-
ben sem. Feb ru ár 5-ével is mét
emel ked nek az al kal ma zan dó
adó té te lek, il let ve a to váb bi ak -
ban a kör nye zet vé del mi szem -
pont alap ján nem há rom, ha nem
négy ka te gó ri á ba so rol ják a jár -
mű ve ket.
Az adó té te lek emel ke dé sét a
hasz nált au tók ese té ben el len -
sú lyoz za, hogy 2007 feb ru ár já tól
ezek nél az au tók nál még na -
gyobb mér ték ben ve szik majd fi -
gye lem be a jár mű vek ér ték csök -
ke nés ét az adó ki szá mí tá sá nál. A
2007 feb ru ár já ban ha tály ba lé pő

tör vény te hát mó do sít ja az avul -
ta tás in téz mé nyét (a jár mű el ső
for ga lom ba he lye zé sé től el telt
idő alap ján, hó na pok ban szá mol -
va). Az az: a tel je sen új jár mű re
meg ha tá ro zott adó té tel a tör -
vény ben írt mér ték ben csök ken
ará nyo san a jár mű ko rá val: 25 év
fe lett az avul ta tás 66 szá za lék -
nál áll meg. A hasz nált au tók
ese té ben az avul ta tás idő tar ta -
ma le rö vi dül, mert a tör vény na -
gyobb adó té tel-csök ken tést ír
elő.
En nél azon ban va ló szí nű leg sok -
kal ér de ke sebb, hogy ki mi kor és
men  nyit kap hat vis  sza az ál ta la
már meg fi ze tett re giszt rá ci ós
adó ból. Mint is me re tes, az Eu ró -
pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga a kö -
zös sé gi jog sza bály ok kal el len té -
tes nek ítél te a 2004. má jus 1-jét
kö ve tő en kül föld ről be ho zott
hasz nált au tók után fi ze tett re -
giszt rá ci ós adó tör vé nyi mér té -
két. A vis  sza té rí ten dő ös  szeg
nagy sá gát 7-8 mil li árd fo rint ra
be csül ték, ám kér dé ses volt, ki

ki től és mi lyen fel té te lek mel lett
kap hat ja vis  sza a pén zét. A 2007
feb ru ár já ban ha tály ba lé pő tör -
vény ér tel mé ben a re giszt rá ci ós
adó meg ha tá ro zott ré szét azon
gép jár mű vek után té rí ti vis  sza a
ma gyar ál lam, ame lyek nek re -
giszt rá ci ós adó igaz ga tá si el já rá -
sát 2004. má jus el se je és 2005.
de cem ber 31-e kö zött kez de mé -
nyez ték. A ké rel me ket a vám ha -
tó ság a be nyúj tás tól szá mí tott
90 na pon be lül bí rál ja el, és a ha -
tá ro zat jog erő re emel ke dé sét
kö ve tő 30 na pon be lül utal ja át a
jo go sult nak vis  sza já ró ös  sze get,
ka ma tok kal együtt.

A vis  sza té rí tés re jo go sul tak egy -
részt azok, akik tény le ge sen
meg fi zet ték az adót a vám ha tó -
ság szá má ra, más részt azok,
akik re iga zol tan át há rí tot ták az
adót, és a re giszt rá ci ós adó ról
szó ló tör vény sze rint vég ső so ron
adó fi ze tés re let tek vol na kö te le -
zet tek. A vis  sza té rí ten dő adó a
tény le ge sen meg fi ze tett adó és
az avul ta tás sal csök ken tett adó
kü lön bö ze te. (Az ér ték csök ke -
nést még a 2006. év ben ha tá lyos
jog sza bály alap ján kal ku lál ják.)
A tör vény 2007. feb ru ár 15-én
lép élet be, és ezt kö ve tő en 180
na pig áll mód juk ban az érin tet -
tek nek ar ra, hogy a ké rel mü ket
be nyújt sák. ■

L. M.

Rising, falling and returning
Registration tax which was introduced in 2004 to replace consumption tax and compensate for the
effects of VAT reductions, turned out to be a Janus-faced tax.  Regulations regarding registration
tax have changed every year since its introduction. Applicable rates will again increase from 5th
February 2007 , and vehicles will be classified using four instead of three categories according to
emissions. For used cars, the rise in registration tax will be compensated by more attention to
depreciation. The question of who will be entitled to a refund of registration tax already paid – since
the rate was found to be contrary to EU legislation – how much is to be paid back and when, is more
interesting. According to the new law, a certain part of the registration tax paid after vehicles sub-
jected to this procedure between 1. May 2004 and 31. December 2005 will be refunded. The actual
amount of the refund will be the original amount corrected according to depreciation. Tax payers
will have six months to submit their applications for the refund from 15. February 2007. ■

Emel ke dik, csök ken és vis  sza jár

tá ra ad mó dot, és a szük sé ges nél na -
gyobb adó fi ze tést kény sze rít het ki. A
mó do sí tó ren del ke zés vi szont az el várt
adó alap fo gal mát tisz táz za, va la mint az
ezt az ös  sze get nö ve lő és csök ken tő té te -
le ket bi zo nyos spe ci á lis ese tek ben, pél -
dá ul ele mi kár, ked vez mé nye zett át ala -
ku lás, vagy ép pen esz köz át adás ese té -
ben. Az el várt adó alap ese té ben az
összes be vé tel az ér té ke sí tés net tó ár be -
vé tel ének, az egyéb be vé te lek nek, a
pénz ügyi mű ve le tek be vé te le i nek és a
rend kí vü li be vé te lek nek az ös  sze ge.

Kön  nyí té sek az el várt adó alap nál
Az alap ve tő fo ga lom pon to sí tá sa után
nyil ván va ló an az el várt adó ala pot csök -
ken tő té te lek ben be kö vet ke ző vál to zá -
sok a leg in kább ér de ke sek. Ele mi kár
ese tén, ha nincs ró la ha tó sá gi iga zo lás,
ak kor az adó ha tó ság hoz 15 na pon be lül
egy, a cég ál tal ki ál lí tott jegy ző köny vet
kell el jut tat ni, s eb ben az eset ben az
adó zó nak nem kell az el várt adó alap ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket al kal maz -
nia. Egy má sik kön  nyí tés a ked vez mé -

nye zett esz köz át ru há zás ra vo nat ko zik:
az el várt adó alap meg ha tá ro zá sa kor az
összes be vé telt csök ken ti ugyan is a
ked vez mé nye zett esz köz át ru há zás ese -
té ben az áta dó nál a jog ügy let alap ján
el szá molt be vé tel. 
Az ál ta lá nos for gal mi adó zás leg lé nye ge -
sebb vál to zá sa az EU-bővítéshez kap -
cso ló dik, im má ron bel ső or szág nak szá -
mít Ro má nia és Bul gá ria is, így az át me -

ne ti idő szak el szá mo lá sát ren de zik a
meg je lent pa ra gra fu sok, kü lö nös te kin -
tet tel az áru ki lép te té sé re vo nat ko zó do -
ku men tu mok for mai kö ve tel mé nye i re.
Ál ta lá no sabb ér vé nyű az áfás szám la
ki ál lí tá sát kön  nyí tő sza bály: ezen túl a
szám la ki egyen lí té sé nek mód ját, va la -
mint a ha tár ide jét nem kö te le ző fel tün -
tet ni. ■

L. M.

Ha pénzt nem is, némi időt nyer a vásárló januártól a pénztáraknál, ha áfás számlát kér
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Pon to san meg ér te ni a fo gyasz tó
szán dé kát, és ez ál tal ak tív vá ten -
ni – ez a fő ten ni va ló, így szól a

düs sel dor fi Mediaedge kom mu ni ká ci -
ós ügy nök ség üze ne te. Az út az in for -
má ció szer zés től a meg is me ré sig ha -
son ló a tu dás és meg ér tés kap cso la tá -
hoz, vall ja a fo gyasz tói vi sel ke dést és a
ha té kony kom mu ni ká ci ós le he tő sé ge -
ket ta nul má nyo zó cég, amely nek egyik

ak tu á lis fel mé ré se sze rint a né met fo -
gyasz tók 45 szá za lé ka ra gasz ko dik élel -
mi szer-vá sár lás so rán a bevásárlócetli-
hez.
Ez azt je len ti, hogy csu pán alig több
mint a né me tek fe le él a spon tán vá sár -
lás le he tő sé gé vel. Ez zel Né met or szág a
vá sár lói vi sel ke dést mé rő lis tán or szá -
gon kén ti ös  sze ha son lí tás ban elég há tul
kul log: Fran cia or szág ban és Nagy-Bri -

tan ni á ban a meg kér de zet tek 76 szá za -
lé ka, az Egye sült Ál la mok ban és Auszt -
rá li á ban 75 szá za lé ka dönt egy elő re
nem be ter ve zett ter mék meg vá sár lá sa
mel lett.

Be széd té ma az ak ció
A né met vá sár lók en nek meg fe le lő ra ci -
o na li tás sal üd vöz lik az élel mi szer bol -
tok rek lám kí ná la tát is: a ku ta tás so rán
vá laszt adók két har ma da sze rint „szí -
ve sen lá tott ki egé szí tő esz köz a
bevásárlócetlihez”.
A fel mé ré sek ből az is ki de rül, hogy a
né me tek át la go san he ti 2-3 al ka lom mal
vá sá rol nak be, vá sár lá sa i kat 50 szá za -
lék a lak hely éhez leg kö ze lebb eső kis
szu per mar ket ben, 40 szá za lék olyan
nagy szu per mar ke t ben, mint például a
Neukauf, in té zi. Több sé gük az árak ér -
té ke lé sé nek vi szo nyí tá si alap ja ként te -
kin ti, és „vé le mény for má ló nak” hasz -
nál ja a disz kon to kat, mint az Aldi, Lidl
vagy Plus. Jó egy har ma duk el au tó zik a
Wal-Mart, Real vagy más hi per mar ke -
tek be is, és min den ne gye dik vá sár ló
rend sze re sen vesz élel mi szert a hét vé gi
élel mi szer pi a co kon.
A meg kér de zet tek 40 szá za lé ka el is -
mer te, hogy az áru há zak ak ci ós aján la -
tai gya ko ri be széd té má ul szol gál nak
tár sa sá gá ban. A ta ka ré kos sá guk ról hí -
res né met fo gyasz tók szí ve sen gyűj tik a
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Bé ka csók 
a kör nye ze tért
A né me tek eu ró pai tár sa ik nál ke vés bé lel ke sed nek a spon ta -
nei  tá sért az élel mi szer bol tok ban. Bár az ára kat fi gye lik, hi szen
ta ka ré ko sak, de in kább az „ugyan azon árért több ér té ket” el vet
ve szik fi gye lem be. Ezért tud nak a disz kon tok mel lett a szu per -
mar ke tek is erő sek ma rad ni, prak ti kus el ren de zé sű el adó te re ik -
kel, biz ton sá gos, ma gas mi nő sé gű ter mé ke ik kel és a vá sár lók
hű sé gét dí ja zó ak ci ó ik kal. Egyik leg pa ti ná sabb kép vi se lő jük a
Kaiser’s, amely egy re na gyobb hang súlyt fek tet mind eze ken túl
a kör nye zet vé de lem re is.
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bol tok be vált ha tó, ak ci ós hű ség ku pon -
ja it, bónuszpontjait is.

Egy köz ked velt élel mi szer lánc
A Tengelmann vál la lat cso port tag ja -
ként mű kö dő, már 125 éves múlt ra
vissza te kin tő Kaiser’s szu per mar ket
750 fi ók vál la la tá val, 20 ezer al kal ma -
zott já val és éves 2,5 mil li árd eurós for -
gal má val Né met or szág egyik je len tős
élelmiszerboltláncává fej lő dött. Dön -
tés ho zó i nak fi lo zó fi á ja, hogy a ma vi -
lág szin ten jel lem ző ke mény ár ver seny
sem mi képp sem me het a mi nő ség ro -
vá sá ra. A cég ezért el ha tá ro ló dik az ár -
ori en tált ver sen gés től, és pro fil ja sze -
rint az élel mi szer-ke res ke de lem mi nő -
ség szol gál ta tó já nak tart ja ma gát. Ezért
a bár ki szá má ra kön  nyen el ér he tő he -
lye ken lét re ho zott, szé les áru vá lasz ték -
kal ren del ke ző üz le te ket a meg bíz ha tó
mi nő ség, és a több nyi re jó, pré mi um
ter mé kek ese té ben az át lag nál drá gább
ár fek vés jel lem zi. A bol tok el ren de zé se
a prak ti kum mal egy be kö tött, ren de zett
né met íz lés vi lá got tük rö zi. 

Csak a cím ké re kell fi gyel ni
Hogy hon nan szár maz nak az élel mi -
sze rek, és hány ké zen át ju tot tak el a
bol tok pol cá ig: min den egyes áru „élet -
út ja” kö vet he tő vé vált a QS-kontroll
rend szer se gít sé gé vel – ami vall juk be,
ma gyar szem mel néz ve hi he tet len. Az
el len őr zé sen át ju tott ter mé ke ken, te hát
hús fé lé ken, tej ter mé ke ken vagy ép pen
zöld sé gen és gyü möl csön egy aránt
meg ta lál ha tó az iga zo ló mat ri ca, így ha
a ve vő már meg ta pasz tal ta, hogy mi -
lyen elő nyök kel jár ilyen árut vá sá rol ni,
ak kor egy sze rű en vá sár lás kor csak a
mat ri cá ra kell fi gyel ni.

A vál la lat sa ját már kás ter mé kek kel is
ren del ke zik: az A&P, Naturkind,
Birkenhof és a cég ne vé vel azo nos,
több ge ne rá ció óta is mert Kaiser’s ká -
vé, amely nek ki zá ró la gos for gal ma zó -
ja.
1997 óta Ber lin és Mün chen öve ze té -
ben meg ren de lés re ki is szál lít ják a ve -
vő ott ho ná ba az igé nyelt ter mé ke ket.
Ezt a szol gál ta tást nem csak interneten
le het igény be ven ni, mi vel sok nyug dí -
jas ki fo gá sol ta, ha nem te le fo non vagy
fa xon is le het ren del ni. 
Ma gyar or szá gon is köz is mer tek a
Kaiser's cég kör nye zet vé del mi fel hí vá -
sá nak szim bó lu mai: a csó ko ló zó bé -
ka–tek nős bé ka pá ros. A cég a kör nye -
zet vé de lem egyik út tö rő je ként már
évek kel ez előtt igye ke zett rá ven ni vá -

sár ló it, hogy a nej lon zacs kók he lyett
tér je nek át a több ször is hasz nál ha tó
tex til szaty rok ra, ame lye ket egy jobb
mi nő sé gű nej lon zacs kó árá ért le het a
pénz tá rak nál meg vá sá rol ni. ■

T. I.
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Kissing tortoises
and the environment
Germans are less enthusiastic about spontaneity in food
stores  than other European nations. Though they watch
prices, they are more concerned with “more value for the same
price”. This is why supermarkets with their high quality assort-
ments are still strong in Germany. One of the best known and
increasingly environment-conscious supermarkets is Kaiser’s.
According to a survey by the communication agency
Mediaedge, 45 per cent of German customers still carry a
shopping list, which means that only barely more than half of
customers ever do their shopping spontaneously. The same
figure is 76 per cent in France and the UK, while 75 per cent in
the US and Australia. Advertising tools used by food stores are
a “welcome complement” to the shopping list for two-thirds of
Germans interviewed, which indicates a rather rational atti-
tude. According to surveys, Germans go shopping 2-3 times a
week on average and 50 per sent go the nearest supermarket,
while 40 per cent prefer large ones like Neukauf. For the major-
ity, discount chains like Aldi, Lidl or Plus are a basis for compar-
ing prices. One third of Germans also visit hyper markets, and a
quarter of them regularly visit traditional markets. 40 per cent
of the people interviewed admitted that promotions held by
stores are often discussed with their friends and they also like
to collect bonus points and vouchers.  Kaiser’s is a member of
the  Tengelmann group and its history goes back 125 years. It
has 750 affiliates, 20 thousand employees and annual rev-
enues of EUR 2,5 billion. The company refuses to join price-
focused competition and still regards quality as the most
important consideration which means they keep a wide assort-
ment of  reliable and high quality, with above average prices.
The internal design of their stores reflects a German and prac-
tical taste. Using the QS-kontroll system, the history of all
products can be traced back to their origin. All products, like
meats, dairy product, vegetables or fruits have the label certi-
fying that they have passed control. The company has its pri-
vate label products, A & P, Naturkind, Birkenhof  and Kaiser's
coffee. Kaiser’s is one of the pioneers of environmental protec-
tion, with its projects to persuade customers to use textile
bags instead of disposable plastic ones. ■

A bol tok el ren de zé se a prak ti kum mal egy be kö tött, ren de zett né met íz lés vi lá got tük rö zi

A Tengelmann profilja: az élelmiszer-kereskedelem minőségszolgáltatója
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Aki lenc ve nes évek ele -
jén sok pá lya tár sam -
hoz ha son ló an – volt

„kül ke res ként” – csöp pen -
tem be le a pi ac gaz da ság haj -
na lán az FMCG-szektorba. A
ház tar tás-vegy ipa ri kez de tet
kö ve tő en a do hány ipar ban
dol goz tam ér té ke sí té si és
mar ke ting igaz ga tó ként. A
pi ac kis sze rep lő je ként nagy
ter ve ket szőt tünk az el adá -
sok nö ve lé sé ről, pe net rá ci ó -
ról, új már kák be ve ze té sé ről
– a si ker ről. Szin te csak az
szá mí tott, hogy men  nyit
adunk el. A fi lo zó fia egy sze -
rű volt: még… még… még…
Bár már fel-fel tü ne dez tek a
nem zet kö zi lán cok a ho ri zon -
ton, ak ko ri ban még a nagy ke -
res ke dők ural ták a ha zai ci ga -
ret ta pi a cot (is). A gyár tók
igye kez tek a leg több kis ke res -
ke del mi ér té ke sí té si pont ra
el jut ni, te te mes tra de mar ke -
ting pénz zel, BTL-tevékeny -
séggel tá mo gat va az ér té ke sí -
té si csa pa tok mun ká ját.
El kezd tünk egy szá munk ra
új cél- és esz köz rend szer ben
dol goz ni. Nagy és ös  sze tett
ér té ke sí té si és diszt ri bú ci ós
szer ve ze te ket hoz tunk lét re.
Pró bál tuk – a nem zet kö zi ta -
pasz ta la tok alap ján – ki ala -
kí ta ni, és me net köz ben
meg ta nul ni a szer ve ze tek
irá nyí tá sát, mű köd te té sét és
fej lesz té sét.
A szak mai tu dást sok eset -
ben lel ke se dés sel és hi he tet -
len ener gi ák meg moz ga tá sá -
val pó tol tuk, ab ban a szent
hit ben, hogy ezt en nél job -
ban nem le het csi nál ni.

Ek kor jött Russ Chapman, az
RJR új ke let-eu ró pai fő nö ke,
és új ala pok ra he lyez te az ér -
té ke sí té si szer ve ze tek irá nyí -
tá sá ról al ko tott ké pet. A
hang súly ok át te vőd tek, a
rend sze rek át ala kul tak, az el -
vek ki fi no mul tak.
Russ egyik ked venc mon dá -
sa volt: „A bi za lom alap ja a
fo lya ma tos el len őr zés!” Mit
mond jak, ezt az el vet so ká ig
nem tud tam meg sze ret ni –
mert hogy raj tam is gya ko -
rol ta –, de nem kel lett sok
idő, hogy éret tebb fő vel ma -
gam is meg ta pasz tal jam:
Russ Chapmannek iga za
volt!

A field fe hér folt jai
Sok új mód szert, esz közt is -
mer het tünk meg az el múlt
évek ben. A tech ni kai, tech -
no ló gi ai fej lő dés le he tő vé
tet te, hogy a ko ráb bi bo nyo -
lult, sok em be ri erő for rást
igény lő, pa pír ala pú ér té ke sí -
té si je len té si rend sze rek –

ame lyek fel dol go zá sa, ér té -
ke lé se vagy csak egy sze rű
kö ve té se is el le he tet le nül egy
bi zo nyos szint után – im már
elekt ro ni kus for má ban ké -
szül je nek.
Lap top- vagy PDA-alapú
hard- és szoft ve rek kön  nyí tik
a „field sales” mun kát, di rekt
diszt ri bú ci ót, „ex-one” ér té -
ke sí tést vég ző csa pa tok
mun ká ját, akár in teg rált
rend sze rek ként is. Szin te tel -
jes kö rű en kö vet het jük és ér -
té kel het jük az ér té ke sí té si
szer ve zet tel je sít mé nyét.
Azon ban a tech ni ka – a még
re la tí ve ma gas költ sé gek mi -
att – nem min den ki szá má ra
el ér he tő, és ott is ta pasz tal -
ha tunk fe hér fol to kat, ahol
már PDA-alapú rend sze re ket
üze mel tet nek. Ilyen fe hér
folt le het a field mun kát vagy
szer viz te vé keny sé get el lá tó
mun ka tár sak fi zi kai moz gá -
sá nak, az út vo nal- és lá to ga -
tá si ter vek op ti ma li zált sá gá -
nak vizs gá la ta, a mun ka idő

ki hasz nált sá gá nak elem zé se,
az ügy fe lek nél töl tött ak tív
lá to ga tá si idő tar tam stan -
dar di zá lá sa. Ezen a te rü le ten
hoz elő re lé pést a más hol
(pél dá ul szál lít má nyo zás -
ban, ha szon gép jár mű-flot -
ták me ne dzse lé sé ben) jól be -
vált esz köz, a GPS – Global
Positioning System – hasz -
ná la ta.
A GPS-t a kor sze rű PDA-
eszközökbe már be épí tik, de
akár önál ló esz köz ként hasz -
nál va is meg ol dást kí nál az
em lí tett mun ka fo lya mat ok
vagy mu ta tók elem zé sé re. A
GPS hasz ná la tá val szó sze -
rint lát ha tó vá és kö vet he tő vé
vál nak az ed dig nem, vagy
csak in di rekt mód sze rek kel
ele mez he tő fo lya ma tok. Az
ér té ke sí té si szer ve ze tek ha té -
kony sá ga ja ví tá sá nak újabb
le he tő sé gei tá rul nak fel.
Új don ság az is, hogy az ed di -
gi gya kor lat tal szem ben nem
kell meg vá sá rol nunk az esz -
kö zö ket, ha nem szol gál ta tó
tí pu sú szer ző dés sel, azo kat
bé rel ve is üze mel tet het jük,
sőt a meg fe le lő elem zé se ket
a szol gál ta tó el vég zi szá -
munk ra.

Ma gán fu va rok al ko nya?
Rozman Ár pád, a Rokontroll
Kft. tu laj do no sa és ügy ve ze -
tő igaz ga tó ja a STEP (Sales &
Ser vi ce Tracking for
Effective Performance) prog -
ram elő nye it rö vi den így fog -
lal ja ös  sze:
– Nem szé pí tünk, de nem is
tor zí tunk a té nye ken. Az ada -
tok pon to sak, a mé ré sek és az

Russ Chapman igaz sá ga
Az ér té ke sí té si szer ve ze tek fel ada tai, pri o ri tá sai, mód sze rei és ma guk a szer ve ze tek
is fo lya ma to san vál toz nak. A fel adat egy olyan „di na mi kus egyen súly” ki ala kí tá sa és
meg őr zé se, amel  lyel al kal maz ko dunk a tá gabb ér te lem ben vett pi a ci kö rül mé nyek -
hez, de egy ben meg fe le lünk a vál la la ton be lül tá masz tott el vá rá sok nak. Az ér té ke sí -
té si te vé keny ség le gyen ter ve zett, ha té kony és ered mé nyes. És nem utol só sor ban:
ellenőrzött…

Tóth Zoltán
ügyvezető igazgató,
Grow Sales Kft.
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elem zé sek ob jek tí vek. A va lós
ál la po tot tény sze rű en pre zen -
tál juk. A mi ér de ke ink egy be -
es nek a tu laj do no si ér de kek -
kel. Az a fel ada tunk, hogy se -
gít sük fel tár ni a fej lesz té si,
fej lő dé si po ten ci ált mind az
egyén, mind a szer ve zet
szint jén, s te gyük mind ezt
költséghatékony mó don.
– Mi lyen tí pu sú fel ada tok a
jel lem ző ek?
– Sok eset ben vég zünk
„audit” tí pu sú hely zet fel mé -
rést, de egy re töb ben igény lik
a fo lya ma tos ér té ke lő mun -
kát is. Az a ta pasz ta la tom,
hogy még jól mű kö dő szer -
ve ze tek ese té ben is le het sé ges
a ha té kony ság ja ví tá sa.
– Hall hat nánk egy pél dát?
– Pél da ként em lít he tem leg -
utób bi mun kán kat, ame lyet
egy ve ze tő élel mi szer-ipa ri
vál la lat ér té ke sí tő i nek
„pilote” fel mé ré se so rán vég -
zünk. El kell mon da nom,
hogy az em lí tett vál la lat – ed -

di gi ta pasz ta la ta ink alap ján –
egyi ke a leg ki vá lób ban szer -
ve zet tek nek, mun ka tár sa ik
pon to san és fe gyel me zet ten
hajt ják vég re a ter ve zett fel -
ada to kat. Még is úgy tű nik,
hogy mint egy 15-20 szá za lé -
kos tar ta lék kal ren del kez nek
a na pi lá to ga tá sok szá mát te -
kint ve, ter mé sze te sen az elő -
írt tör vé nyes mun ka idő ke re -
tek be tar tá sa mel lett. 
– Nem me rül fel ki fo gás ként a
mun ka tár sak ol da lá ról, hogy
min den lé pé sük ről tud nak?
Nincs „Big Brother” ér zé sük?
– Volt ar ra pre ce dens, hogy a
ké szü lé kek be sze re lé se után
egyes kép vi se lő kol lé gák
nem áll tak mun ká ba. Úgy
gon do lom, hogy ez nem a
rend szert, ha nem az em bert
mi nő sí ti. Ahol a mun ka tár -
sak lo já li sak és el kö te le zet -
tek, ott ilyen nem for dul elő.
A rend szer őket is szol gál ja!
Ar ról nem is szól va, hogy az
ada tok üz le ti ti tok nak mi nő -

sül nek, így azo kat – a mun -
ka tár sak kal egyez te tett fel té -
te lek mel lett – csak a mun -
ka adó hasz nál hat ja.
„Nem sem mi” – mond hat -
nám pes ti e sen, és be le sem
me rek gon dol ni, mi tör tént
vol na ve lem, ha ezt a mód -
szert Russ ismeri…
De ko moly ra for dít va a szót:
nyil ván meg osz la nak a vé le -
mé nyek, hogy ilyen mély sé gű
sales-controlling esz kö zök al -
kal ma zá sa szük sé ges-e. Ezt

mind an  nyi an a vál la la ti kul -
tú ra, a ma gunk me nedzs -
ment ta pasz ta la ta és igé nyei
alap ján tud juk el dön te ni. Az
azon ban bi zo nyos, hogy az
ér té ke sí té si szer ve ze tek re ne -
he ze dő fo ko zott tel je sít mény-
és ha té kony ság ja ví tá si igény
te rén a STEP ál tal kí nált meg -
ol dás min den kép pen el gon -
dol kod ta tó le he tő ség. ■

(A rovat témáival kapcsolatos
észrevételeit, ötleteit 

az info@trademagazin.hu címre 
küldheti el.)

Russ Chapman was right
Since sales organisation change constantly, the task is to achieve and maintain a “dynamic bal-
ance” where we adopt to market conditions, but also meet internal, corporate expectations. Sales
activities should be organised, effective and efficient. I entered the FMCG sector in the early 90’s.
After starting in the chemical-household products business, I  worked in the tobacco industry as a
sales and later as a marketing manager. Our philosophy was simple: to sell as much as we could.
At that time, domestic wholesalers dominated the market. Manufacturers tried to be present in as
many retail outlets as possible, spending a lot on trade marketing and BTL activities. We began
working in big and complex sales organisations. We believed that we were doing our best and relied
on enthusiasm instead of sound professional expertise. Then came Russ Chapman, the new boss
of RJR in Eastern Europe and completely transformed the ideas we had about running sales organ-
isations. One of his favourite quotes was “ Trust is based on constant supervision”. It was not easy
to accept, but I have to admit now, he was right! We have become acquainted with many new
methods and tools in recent years. Paper-based sales reporting systems have been  replaced by
digital ones. PDA technology is not  however, accessible for everybody, as a result of its cost and
white spots still remain in fields where PDA systems are already used. ■
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Cher ry Queen Ko nyak meggy és
Bonbonetti Moments

A Bonbonetti újdonságai a Cherry Queen Konyak -
meggy és Bonbonetti Moments. mogyorókrémes

desszert szezonális húsvéti csomagolásban:
műanyag tojásban. Bevezetés hónapja: 2007.
február. Bevezetési támogatások: negyed rakla-
pos kihelyezések és leaflet-megjelenések.

Kapcsolatfelvétel: Bonbonetti Kft. 1097 Buda -
pest, Vágóhíd u. 20.; Kapcsolattartó: ügyfélszol-

gálat; T.: (1) 4563-100; F.: (1) 2152-669; 
E-mail: info@bonbonetti.hu;

www.bonbonetti.hu

Product innovations by Bonbonetti
are Queen Ko nyak meggy and
Bonbonetti Moments, a dessert

with peanut cream in seasonal
packaging for Easter: plastic eggs.

Új tibi KID 
A Bonbonetti új don sá ga a tibi KID
tej kré mes des  szert 103 g-os ki -
sze re lés ben. Gyűj tő zés: 10×103 g =
1,03 kg/display kar ton. Ja va solt ki -
he lye zés: Sze zon áruszi ge te ken szem  -
ma gas ság ban, il let ve az édes ség pol -
con. Új don sá gá nak lé nye ge: Lágy, sely -
mes tej krém mel töl tött tej cso ko lá dé, go -
lyó ala kú desszert, vi dám, sze men kén ti, il -
let ve ta sakcso ma go lás fő leg gye re kek nek.
Be ve ze tés hó nap ja: 2007. feb ru ár. Be ve ze té -
si tá mo ga tá sok: tibi egész pa let tás display a
hi per mar ke tek ben. Kap cso lat fel vé tel: Bonbonetti Kft. 1097 Bu da pest,
Vá gó híd u. 20.; Kap cso lat tar tó: ügy fél szol gá lat; T.: (1) 456-3100; F.: (1)
215-2669; E-mail: info@bonbonetti.hu; www.bonbonetti.hu

A new product from Bonbonetti is tibi KID milk cream dessert in 103 g size. Smooth,
silky milk chocolate balls filled with milk cream in cheerful packages or as single balls,
mainly for children. 

He lia-D Szem kör nyék Ápo ló 
A He lia-D Szem kör nyék Ápo ló a mi mi kai rán cok el len már a kez de tek -
től hasz nál ha tó. Nap ra for gó szár-ki vo na tot és gyor san fel szí vó dó nö -
vé nyi ha tó anya go kat tar tal ma zó ter mék, amely lát vá nyo san ser ken ti

a bőr re ge ne rá ló dó ké pes sé gét, kés lel -
te ti a rán cok ki ala ku lá sát. A prak ti kus
mi ni airless pum pás fla kon pe dig a tás -
ká ban is el fér. Ki sze re lés: 10 db/kar ton,
210 kar ton/rak lap. Be ve ze tés hó nap ja:
2006. de cem ber. Kap cso lat fel vé tel:
He lia-D Kft. 1034 Bu da pest, Bé csi út
60.; Kap cso lat tar tó: Petke Ló ránt; T.: (1)

261-0296; F.: (1) 261-0296.

The anti-wrinkle cream by He lia-D
can be used against eye wrinkles

from the moment they
appear. The practical, mi ni air-
less pump flask fits well into
ladies' bags. 

He lia-D AquaBoom Hid ra tá ló Arcgél 
A He lia-D Hid ra tá ló Arcgélt – vitaminkom-
plex mikrokapszulákkal – ki fe je zet ten a zsír -
men tes arc bőr nagy ha té kony sá gú, gyors
hid ra tá lá sá ra fej lesz tet ték ki, allergén-
mentes ter mé sze tes anya gok fel hasz ná lá -
sá val. Ter mék előny: víz tisz ta hid ra tá ló gél
vi ta mi no kat tar tal ma zó mikrokapszulákkal.
A ter mék cso ma go lá sát együt te sen jel lem -
zi, hogy kön  nyen ke zel he tő, jól ada gol ha tó
és rend kí vül hi gi é ni kus. Az AquaBoom tu bu -
sá nak a „cső re” egy ne gyed for du lat tal nyit -
ha tó és zár ha tó, így nem jut hat nak be le kü -
lön fé le kór oko zók. Ki sze re lés: 10 db/kar ton,
306 kar ton/rak lap. Be ve ze tés  hónap ja:
2006. de cem ber. Kap cso lat fel vé tel: He lia-
D Kft. 1034 Bu da pest, Bé csi út 60.; Kap cso -
lat tar tó: Petke Ló ránt; T.: (1) 261-0296; F.: (1)
261-0296.

He lia-D AquaBoom Hydrating Face Gel has been
developed using non-allergic, natural ingredients
and vi ta min complex micro capsules for the ra pid
and highly effective hydration of grease-free skin. 

Orbit® White Spearmint 
A Wrigley Hungária fogápoló Orbit®

White rágógumicsaládjának ter -
mék  vá lasztéka friss fodormen-
taízzel bő vül. Étkezés utáni

rend szeres fo gyasz tása akár 40
szá zalékkal csökkentheti a fog -

szuvasodás veszélyét. Kiszerelésnagy ság:
30 cso mag/tálca. Gyűjtőnagyság: 20 tálca/karton.

Eltart ha tó ság: 270 nap. Vonalkód: termék 42 113 164; tálca
4 009 900 395 977. Bevezetés hónapja: 2007. február. Bevezetési

kedvez mé nyek és támogatások: tv, hirdetések, POS, wobbler. Kapcsolat felvétel:
Wrigley Hun gária Kft. Kapcsolattartó: Salusinszky Sára, Velkey Viola vevőszol-
gálati asszisztens. T.: (1) 345-7910, 345-7908; F.: 438-4262

A Spearmint mint flavour has been added to the Orbit® White chewing gum product line of
Wrigley Hungária. Regular consumption of the product after meals can reduce the risk of
tooth decay by up to 40 per cent. 

Új Cappy Ice Fruit gyümölcsitalok
A Coca-Cola Magyarország új Cappy Ice Fruit gyümölcsi-
tala Strawberry Mix és Peach & Melon ízekben is megje-
lenik. Termék előny: két, a magyar fo gyasztók körében

különösen kedvelt új ízkombinációval bővül az eddig is
nagy sikernek örvendő Cappy Ice Fruit gyümölcsital

ter mékválaszték. Kiszerelés nagysága: 0,5 l és 1,5 l
PET. Gyűj tő nagy ság: 6 palack/gyűjtő (1,5l), 12
palack/gyűjtő (0,5 l). Javasolt fo gyasztói ár: 279
Ft – 1,5 l, 179 Ft – 0,5 l. Eltarthatóság: 6 hónap.
Rak tározás: száraz, hűvös helyen. Javasolt polcel-
helyezés: a gyü mölcslé-gyümölcsital szekcióban,
a többi Cappy Ice Fruit termék mel lett. Bevezetés
hónapja: 2007. március. Bevezetési kedvez mé -
nyek és támogatások: Kóstoltatás, POS-anyagok,
érteke sí tés ösz tönző akciók, outdoor kampány,
printkampány. Kap cso lat fel vé tel: Coca-Cola Ma -
gyar ország; T.: (24) 201-201

Two new flavours – peach and muscat - will be added to
the Cappy Ice Fruit family of fruit drinks by Coca Cola in
March.
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Rimmel Magnif’Eyes 
szem pil la spi rál 
A dekorkozmetikai ter mé kek ka te gó ri á já ban meg -
je le nő új don ság lé nye ge a ru gal mas, új ge ne rá ci ós
szem pil la eme lő ke fe, ami azon nal 70 szá za lék kal
ível teb bé te szi a szem pil lá kat, a spe ci á lis szem pil la -
épí tő ös  sze té tel pe dig 60 szá za lék kal hos  szab bít ja
azo kat, így a szem na gyobb nak lát szik. Be ve ze tés
hó nap ja: 2006. ja nu ár. Kap cso lat fel vé tel: COTY Hun -
ga ry Kft. 1139 Bu da pest, Vá ci út 91. Kap cso lat tar -
tó: Rácz Ber na dett ju ni or tra de mar ke ting ma na ger;
T.: (1) 8872-400.

The new cosmetics product of COTY Hun ga ry is an eyelash
spiral under the name Rimmel Magnif'Eyes, with a new gen-
eration, flexible brush which gives eyelashes 70 per cent mo -
re curve and its special composition makes them 60 per cent
longer to make eyes look larger. 

Esp rit
Horizon női-
fér fi illatpár
A COTY Hun ga ry Esp -
rit új don sá gai az Esp rit
Eau de Toilette női: 15 ml, 30 ml, Deo Natural Spray: 75 ml, fér fi: 30 ml, 50 ml, 75 ml, After
Shave: 50 ml, Deo Natural Spray: 75 ml. Az új Esp rit illatpár a koz mo po li ta élet szem lé let
meg tes te sí tő je. Női il lat: ér zé ki, fű sze res-vi rá gos. Fér fiil lat: ér zé ki, ke le ti es. Be ve ze tés hó -
nap ja: 2006. no vem ber. Kap cso lat fel vé tel: COTY Hun ga ry Kft. 1139 Bu da pest, Vá ci út 91.
Kap cso lat tar tó: vevőszolgálat; T.: (1) 8872-400.

New products from COTY Hun ga ry in the Esp rit range are: Ho ri zont (Eau de Toilette, Deo Natural Spray)
for women and (Deo Natural Spray, After Shave) for men. A cosmopolitan approach to life is expressed
by this pair of fragrances. 

Kométa Kam ra Ja va ken he tő fi nom
ser tés zsír

A Kométa új ter mék csa lád já val egy új ter mék -
ka te gó ri át nyit az élel mi szer pol co kon. A Kam -
ra Ja va: ken he tő fi nom ser tés zsír, amely pe -
cse nyés, vö rös hagy más és fok hagy más vál -

to zat ban mu tat ko zik be. A Kam ra Ja va kony -
ha mes te re fő leg azok nak ajánl ja a ter mék csa lá -

dot, akik sze re tik a sült hús után meg ma ra dó íz le -
tes zsírt, amely most a Kométa jó vol tá ból ké szen

ke rül het az asz tal ra. Aján lott fo gyasz tói ár: 199
Ft/150 g do boz. Ke res ke del mi ki sze re lés: 150
g/doboz, 16 doboz/karton. Be ve ze tés hó nap ja: 2006.
de cem ber. Be ve ze té si ked vez mé nyek és tá mo ga tá -
sok: Saj tó hir de tés, POS-anya gok, kós tol ta tás, ke res -

ke dői ak ció. Kap cso lat fel vé tel: Kométa 99 ZRt.; Kap -
cso lat tar tó: ve vő szol gá lat: (82) 502-495/447; 

E-mail cím: kometa@kometa.hu.

Kam ra Ja va: fine pork lard for spreading on bread, in
steak, garlic and onion flavours. Recommended con-
sumer price: HUF: 199/150g can.

Má tyás des  szert 
a Sza mos tól 
A Má tyás des  szert lágy, sely mes
krém mel töl tött va ló di cso ko lá dé -
val be vont mar ci pán. Va ri án sok:
barack-, eper-, na rancs-, meggy-,
cso ko lá dé-, és szil va krém mel töl -
tött mar ci pán cso ko lá débe vo nat -
tal. Ki sze re lés: 20 g/db, 32
db/kínáló, el he lye zés: kas  sza zó -
ná ban. Be ve ze tés hó nap ja: 2006.
már ci us. Kap cso lat fel vé tel: Sza -
mos Mar ci pán Kft.; Kap cso lat tar -
tó: ve vő szol gá lat; T.: (1) 201-3281;
F.: (1) 201-3290; E-mail: vevoszol-
galat@szamos.hu; www.szamos-
marcipan.hu

A new product from Sza mos Mar ci pán is Má tyás dessert, a marzipan filled with smooth and silky
cream and coated with real chocolate. Package size: 20g/piece, 32pcs/tray, placement: in the
cash register area.
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Elő for dul nak időn ként nye re -
mény já té kok. A hús ipa ri ter mé -
kek kel ne héz ös  sze cso ma go lá so -

kat al kal maz ni vagy aján dé kot ten ni az
áru mel lé. Má sod ki he lye zés re is ke ve -
sebb a le he tő ség, hi szen ke vés cég nek
ér de mes be ru ház ni sa ját hűtődisplayre
egy 2-4 he tes promóció ere jé ig. Az áru -
há zi, hű tött ter mé kek szá má ra al kal -
mas gon do la vé gek szá ma is sok kal ke -
ve sebb, mint egyéb ka te gó ri ák ban.

Ka te gó ria te rem tés szű kös ke ret tel
Így a Kométa mar ke ting ve ze tő jé nek,
Bódi Krisz ti ná nak nem volt kön  nyű
fel ada ta, ami kor vis  sza fo gott költ ség -
ve tés sel meg kel lett ter vez nie egy
olyan ter mék be ve ze té sét, amely nek
az előtt még sa ját ka te gó ri á ja sem lé te -
zett.

A Kométa Kam ra Ja va ter mé ké ről van
szó, amely ken he tő fi nom ser tés zsír pe -
cse nyés, fok hagy más és vö rös hagy más
íz ben, ben ne hús da ra bok kal. Mi is ez a
ter mék? Gon dol junk csak egy fi nom
va sár na pi ebéd re, ami után már jól lak -
tunk a hús le ves sel és az íz le tes sült hús -
sal, majd dél után, es te fe lé, ami kor már
en nénk va la mit, de va cso rá hoz még ko -
rán van, tun ko lunk egy ki csit a fi nom
pe cse nye zsír ból. Ott hon ról már ter mé -
sze te sen is mer het jük ezt a ter mé ket, de
bolt ban ed dig ilyet nem vá sá rol hat -
tunk. Tel je sen új ka te gó ri át te rem tett
ez zel a Kométa, amely kö ze lebb áll a
vaj kré mek hez, szend vics kré mek hez, de
még sem ugyan az.
Ezen felül, bár a cég az egyik leg na -
gyobb sze rep lő az ipar ág ban a ma ga
kö zel 20 mil li ár dos éves for gal má val, a

Kométa már ka név ala csony is mert sé -
gé vel is meg kel lett küz de ni ük.
A ter ve zés kor a marketingmenedzser
nem ka pott elő re költ ség ve té si kor lá tot,
de tud ta, hogy szű kös ke re tek ből kell
gaz dál kod nia. En nek meg fe le lő en ter -
vez ték meg a fo gyasz tói és tra de mar -
ke ting esz kö zök faj tá ját, ará nyát. Ab -
ban a sze ren csés hely zet ben vol tak,
hogy mind a mar ke ting, mind a tra de
mar ke ting egy kéz ben össz pon to sul.
As  szisz ten sé vel, Ve tő Ka tá val je len leg
ket ten al kot ják a vál la lat mar ke ting- és
tra de mar ke ting csa pa tát. Így igen ru -
gal ma san tud tak dol goz ni, de ter mé -
sze te sen ren ge teg fel adat há rult rá juk.
Se gít sé gük re volt a Kastner és Tár sa
ügy nök ség, amely – egye dül ál ló mó -
don – már a ter mék szü le té sé nél is ott
le he tett, és ők ter vez het ték meg a cso -
ma go ló anya got, va la mint a tel jes fo -
gyasz tói és tra de mar ke ting kom mu ni -
ká ci ót is. Meg va ló sul ha tott, ami min -
den ATL- és BTL-ügynökség ál ma: egy
kéz ben össz pon to sult a már ka üze net
ala kí tá sa, va la mint a ke res ke dők és a
fo gyasz tók mo ti vá lá sa.

Auchan: stra té gi ai part ner ség ben
A ter mék meg szü le té se és polc ra ke rü -
lé se kö zött csu pán bő há rom hó nap telt
el. A Kométa 2006 au gusz tu sá ban adott
egy rend kí vül konk rét, rész le tes briefet
(el iga zí tót) az ügy nök ség nek, és no -
vem ber 20-án hoszteszeik már kós tol -
tat ták az Auchan áru há zak ban a Kam ra
Ja vát. Ez szép tel je sít mény ah hoz ké -
pest, hogy gyak ran ennyi idő ahhoz
kell, hogy egy vagy több há ló zat dön -
tést hozzon a lis tá zás ról, és va ló ban
meg is ren de lje a ter mé ket.
Jó nak bi zo nyult az a stra té gia, hogy a
be ve ze tés hez az Auchant vá lasz tot ták
ki emelt part ner nek. Még ak kor fel ke res -
ték őket, ami kor a Kam ra Ja va még csak
öt let volt. Ki kér ték a vé le mé nyü ket a be -
ve ze tés sel kap cso lat ban. A Kométa fel -
aján lot ta, hogy az el ső két hét ben csak az
Auchan áru há zak ban lesz kap ha tó a ter -
mék. Csak ez után kezd ték meg a lis tá zá -
si tár gya lá so kat a töb bi lánc cal. Meg ér te
a kés lel te tés. Már ér té ke sí té si re fe ren ci át
tud tak ad ni a ter mék hez.
A köz pon ti en ge dé lye zést kö ve tő en a
Kométa te rü le ti kép vi se lői min den áru -
ház ve ze tő vel is egyez tet tek. Kós tol ta tá -
sok nál gya ko ri hi ba le het, ha az osz -
tály ve ze tő és az üz let kö tő nem gon dos -
kod nak meg fe le lő áru kész let ről. Itt ez
nem volt prob lé ma. Mi vel az Auchan
ki emelt sze re pet ka pott a be ve ze tés ben,

márkaépítés és promóció
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Tra de mar ke ting
ter ve zés: pél dás!

A hús ipar ban vi szony lag rit kán ta lál ko zunk below-
the-line promóciókkal. Kós tol tat ni ugyan egy sze rű
és nép sze rű meg ol dás, de kér dés, hogy egy kis ér -
té kű ter mék ből el le het-e ad ni an  nyit két-há rom
nap alatt, hogy az ár rés leg alább a promóció költ sé -
gét fe dez ze. A vá lasz több nyi re: nem. Ezért in kább
csak új ter mék be ve ze té sé nél ér de mes er re az esz -
köz re köl te ni.

Csiby Ág nes
ve ze tő
Promo Power Tra de 
Mar ke ting 
Ügy nök ség Kft.
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va ló ban együtt mű kö dő part ner ként
járt el, így an nak sem tá masz tott aka -
dályt, hogy az in dí tás he té re min den
áru ház bő sé ges áru kész let tel ren del -
kez zen mind há rom termékízből.
Az Auchan másodkihelyezési le he tő sé -
get biz to sí tott min den áru ház ban. A
Kométa kép vi se lői wobblereket (nye les
mat ri cá kat) és szó ró la po kat he lyez het -
tek ki. A Kam ra Ja va szó ró lap jai – ta ka -
ré kos mó don – egy szer re ad tak in for -
má ci ót a fo gyasz tók nak és a kis ke res ke -
dők nek.
A kós tol ta tást de cem ber ele jé re idő zí tet -
ték, ami kor még nem te tő zik a ka rá cso -
nyi „őrü let”, te hát a vá sár lók nem csak az
aján dé kok, a sza lon cu kor, a pezs gő be -
szer zé sé vel van nak el fog lal va, de az ün -
ne pek kö ze led té vel már nyi tot tab bak, fo -
gé ko nyab bak az új don sá gok ra. Auchan
új sá gos meg je le nést vá sá rol tak a kós tol -
ta tó kam pán  nyal egy idő ben. 

Nem koc káz tat tak: koc káz tak
Sok promóciónál lát hat juk, hogy a
gyár tó nem tud ja jól meg be csül ni a kós -
tol ta tás hoz szük sé ges ter mék men  nyi -
sé gét. Vagy túl ke ve set szál lít az áru -
ház ba, így a hosztesz ha ma rabb kell be -
fe jez ze a kós tol ta tást, vagy jó eset ben az
áru ház el adás ra szánt kész le té ből kell
köl csö nöz zön. A má sik vég let, ami kor
ten ger nyi áru meg ma rad, és a promó-
ció vé gén el kell szál lí ta ni a min ta ter -
mé ke ket az áru ház ból. A Kométa mar -
ke tin ge sei úgy küsz öböl ték ki ezt a
prob lé mát, hogy fog tak egy do boz
Kam ra Ja vát, az egé szet fel ken ték ke -
nyér sze le tek re, majd több iro dai kol lé -
gá juk se gí tett, és fa lat nyi koc kák ra vág -
ták. Így pon to san meg tud ták, hogy egy
do boz ter mék ből hány fo gyasz tót tud -
nak meg kí nál ni. Hos  szú évek ta pasz ta -
la ta alap ján kal ku lál tak az zal a szám -
mal, hogy há rom nap alatt áru há zan -
ként ös  sze sen kö rül be lül men  nyi em -
ber fog ja a ter mé ket meg kós tol ni. Így ki
tud ták szá mol ni, hogy hány do boz kós -
tol ta tó ter mék re lesz szük sé gük. Nem
té ved tek, a men  nyi ség pon to san meg -
fe le lő volt. 
A ke nye ret ki fe je zet ten a szá muk ra sü -
töt te a Müllhof Kft., a „Back eins, zwei,
drei” nap ra for gó ma gos sü tő ke ve ré ké -
ből. Ke nyér sü tő gép pel elő re meg sü töt -
ték, le sze le tel ték, és fó li áz va szál lí tot ták
a Kométa szá má ra az Auchan áru há -
zak ba. Ez az együtt mű kö dés nem is an  -
nyi ra a ta ka ré kos ko dás mi att volt ér de -
kes, ha nem ez zel is egy pluszt tud tak
nyúj ta ni a fo gyasz tók nak.

Ha bár vi szony lag kis bü dzsé vel kel lett
gaz dál kod ni, úgy dön töt tek, hogy nem
spó rol nak sem a hoszteszek be ta ní tá -
sán, sem a kós tol ta tás esz kö ze in. A leg -
több cég nem költ ar ra, hogy sze mé lyes
tré nin get szer vez zen ne kik, hi szen
ilyen kor fi zet ni kell nem csak a tré ning
óra dí ját, ha nem a lá nyok uta zá si költ sé -
gét is. A Kométa a sze mé lyes tré nin get
vá lasz tot ta, ahol fon tos nak tar tot ták,
hogy a lá nyok át ve gyék azt a lel ke se -
dést, ami a kis mar ke ting csa pa tot is át -
hat ja. A ter mék és a kon cep ció meg is -
me ré se után ös  sze fog la ló fü zet ben vi -
het ték ma guk kal a ta nul ta kat.

Má sik gya ko ri „meg ta ka rí tá si”
le he tő ség, ha egy cég nem csi nál tat spe -
ci á lis elő la pot és ko ro nát a kós-
toltatópultokhoz, és nem ad egyen ru -
hát a hoszteszeknek. Mi vel ilyen kor
csak ke vés szá mú – ese tünk ben tíz da -
rab – pul tot kell hasz nál ni, az elő lap és
ko ro na gyár tá si költ sé ge re la tí ve ma gas
lesz. En nek el le né re a kós tol ta tás el en -
ged he tet len fel té te le, hi szen egy mu ta -
tós pult elő lap vagy ko ro na ön ma ga
oda vonz za a vá sár ló kat. A hoszteszek
szá má ra a Kométa szí ne i vel hos  szú uj jú
fel sőt ké szí tet tek, gon dol va ar ra, hogy

nagy va ló szí nű ség sze rint a hű tő pul tok
kö ze lé ben kap he lyet a kóstoltatópult.

Há rom hó nap az öt let től a pol cig
A be ve ze tő kam pány to váb bi ele me ként
hir det tek a ke res ke del mi szak lap ok ban
a kis ke res ke dők szá má ra, a Nők Lap já -
ban és a Vi dék íze ma ga zin ban fél- és
ne gyed ol da las hir de té sek kel a fo gyasz -
tók szá má ra.
Ter mék aján ló kat he lyez tek el a Hölgy -
vi lág ban, a Ti na ma ga zin ban és a Sikk -
ben. A fi a ta labb kor osz tályt az Exit Ma -
ga zin se gít sé gé vel kí ván ták meg cé loz -
ni, tip pet ad va ne kik ar ra, hogy mi vel

kí nál ják ba rá ta i kat egy há zi bu lin
vagy egy kis es ti be szél ge té sen.
Bódi Krisz ti na és kol lé gái most, a
ter mék meg je le né se után két hó nap -

pal elé ge det tek a meg va ló sult be -
ve ze té si terv vel. Re kord mó don
a ter mék öt let meg szü le té se és a
bol ti meg je le né se kö zött csak
há rom hó nap telt el. Jó stra té gi -
á nak bi zo nyult az Auchan, mint
ki emelt part ner ki vá lasz tá sa. A
mar ke ting- és ér té ke sí té si csa -

pat erő it és fi gyel mét ide tud ta
kon cent rál ni, és ter mé sze te sen a ta -

nul sá go kat már más lán cok nál köny  -
nye dén tud ta ka ma toz tat ni. Ola jo zot -
tan mű kö dött mind az ATL-, mind a
BTL-kampány le bo nyo lí tá sa. És vé gül,
ha té ko nyan hasz nál ták fel a sze rény
költ ség ke re tet. Mind ezek szár nya kat
ad tak a Kométa csa pa tá nak, hogy to -
váb bi in no vá ci ó kon tör jék a fe jü ket,
ahol is mét be vet he tik tra de mar ke ting
öt le te i ket. ■

(Cik künk szer ző je a Tra de mar ke ting 

a min den nap ok ban c. könyv társ szer ző je; 

www.promopower.hu, csiby@promopower.hu)

márkaépítés és promóció
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Trade marketing planning: exemplary!
Below-the-line promotions are not very common in the meat industry. Sampling is simple and popular but it is questionable, if a cheap
product can generate enough sales to cover the costs of the promotion. This tools is usually only employed for new product intro-
ductions. The marketing manager of Kométa, Krisztina Bódi was not facing an easy task when she had to plan a new introduction
with a limited budget for a product which did not belong to any known category. This product is Kamra Java of Kométa, fine lard with
garlic and onion flavouring, like drippings from a slice of roast meat. This is one of the things that have not been produced commer-
cially yet, though we are all familiar with it. The brand is not very well known either though it belongs to one of the largest compa-
nies in the industry. No precise budget has been defined for the project in advance, but  it was to be limited. Fortunately, both con-
sumer and trade marketing tasks were concentrated in the hands of only two people. The agency Kastner és Társa helped them from
the from the moment the product was conceived. They were responsible for designing the packaging and planning consumer and
trade marketing communication. Motivation of retailers, consumers and the definition of the brand message were all concentrated
in on hand. It took only three months for the product to appear on the shelves from the day it was conceived. Choosing Auchan as
the strategic partner for the introduction paid off. Auchan allowed secondary placements to be used in each of its stores and sam-
plings were timed for the beginning of December when the Christmas rush was not raging yet. The quantity of products required for
sampling was defined using a simple experiment; taking a can of Kamra Java and counting how many “bites of bread” can be served
using one can. ased on years of experience, they could make a good estimate of how many people will taste the product and were
able to calculate the quantity needed from the product. They used bread baked especially for the purpose by Müllhof Kft. They also
decided to provide personal training for the hostesses to ensure that tasks are handled with maximum expertise and enthusiasm.
No expense was spared for uniforms and sampling desks either, knowing that a good design for the desks can attract attention by
itself. A press advertisement campaign was used to back up the sampling campaign. Both ATL and BTL campaigns worked flawless-
ly and limited resources were used efficiently. ■
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Avaj krém ka te gó ri á ba tar to zó ter -
mé kek az im pul zus fo gyasz tá si
cik kek ti pi kus ese tei. Ez kü lö nö -

sen fon tos, hi szen a Tesco hi per mar ke -
tek be já ró vá sár lók 77 szá za lé ka im pul -
zus vá sár ló nak vall ja ma gát, va gyis úgy
gon dol ja, hogy a vá sár lá si dön té sek
nagy ré szét a hely szí nen hoz za meg. A
Tesco hi per mar ket be já ró vá sár lók 90
szá za lé ka a már kák szá má ra leg fon to -
sabb 18–49 éves kor osz tály ból ke rül ki,
az or szá gos át lag nál ma ga sab ban is ko -
lá zott, és jobb anya gi hely zet ben van. 

Le gek fe lü le tei
A hirdetők a vá sár lói dön tés meg ho za ta -
la előt ti pil la nat ban még megpró bál ják a
fo gyasz tó kat ter mé kük meg vá sár lá sá ra
ösz tö nöz ni. Eh hez a leg jobb rek lám esz -
kö zök a pol cok nál, il let ve köz vet le nül a
ter mék mel lett el he lye zett hir de té si fe lü 
le tek. Nem vé let len te hát, hogy az IMIGe
esz kö zei kö zül a Shelf Stop pert (polc -
meg ál lí tó zász lót), il let ve a ter mék előtt
le ra gasz tott Floor Stickert (pad ló mat ri -
cát) ré sze sí tik a hir de tők előny ben. 

A ku ta tás ból pe dig ki de -
rül, hogy a vá sár lók is in -
kább in for má ció hor do zó -
ként és funk ci o ná lis elem -
ként te kin te nek ezek re a
fe lü le tek re, mint sem za va -
ró rek lám esz köz ként. A
pad ló mat ri cát és a polc -
meg ál lí tót egy aránt a leg in for ma tí vabb,
leg tet sze tő sebb és legfigyelemfelkeltőbb
hir de té si fe lü le tek kö zé so rol ják a fo -
gyasz tók.

Pél dák or szá gon be lül és túl
Tö ké le tes ha zai pél da er re a President vaj -
krém 2006. áp ri li si kam pá nya. A hir de tő
el sőd le ges cél ja volt fel hív ni a vá sár lók fi -
gyel mét ar ra, hogy ter mé ke fe le an  nyi
zsi ra dé kot tar tal maz, mint a klas  szi kus
va jak, mind emel lett ugyan olyan íz le tes.
A kom mu ni ká ció szer ves ré szét ké pez te
az ár ak ció is. Szin tén a polc meg ál lí tó
zász lót hasz nál ja az Unilever 2007. feb ru -
ár ban a Flora pro-activ kam pá nyá hoz. A
hir de tő nek el sőd le ges cél ja szin tén a ter -
mék egész sé ges sé gé nek hang sú lyo zá sa.

Nem zet kö zi vi szony lat ban is ta lál koz -
ha tunk ha son ló pél dák kal. Pad ló mat ri -
cán hir det ték Szlo vá ki á ban a Rama
már kát a Hypernova, Carrefour és
Kaufland áru há zak ban, a kam pány cél -
ja azon ban az el adás ösz tön zés mel lett a
ter mék új cso ma go lá sá nak meg is mer -
te té se volt. Szin tén pad ló mat ri cát al kal -
maz tak a Cseh Köz tár sa ság ban a Perla
rek lá mo zá sá ra, amely nek ér de kes sé ge,
hogy a pad ló mat ri cát nem csu pán a
ter mék előtt ra gasz tot ták le, ha nem
úgy ne ve zett ter mék kap cso lást al kal -
maz tak, va gyis a mar ga rin hoz szer ve -
sen kap cso ló dó pék áruk kö ze lé ben is
ki he lyez ték a hir de tést.
A rek lám fe lü le tek ki vá lasz tá sá nál a hir -
de tők né hány eset ben más szem pon to -
kat is fi gye lem be vesz nek. Cliponon
(be vá sár ló ko csi-fo gan tyún) hir det ték
Ma gyar or szá gon a Phi la del phia mar ga -
rint, klas  szi kus imázskampány ke re té -
ben. A ku ta tás ból ki de rült, hogy a lá to -
ga tók át la go san 68(!) per cet töl te nek el
az áru ház ban, mi köz ben fo lya ma to san
kon tak tus ban van nak a be vá sár ló ko csi-
fo gan tyún el he lye zett hir de tés sel. ■

atl-btl
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Butter cream as
seen by IMIGe 
A survey prepared by Szonda Ipsos in the summer of 2006
examined the composition of consumers in Tesco stores
according to certain demographic criteria and the effective-
ness of advertising tools which can be sold in these stores by
IMIGe. Findings of the survey can also be used to outline
trends for the butter cream market. Products in the butter
cream category are typical examples of products bought
impulsively.  This is important, since 77 per cent of consumers
in Tesco hyper markets are impulsive buyers, 90 per cent
belong to the 18-49 age group and their income is above the
average. Best tools for inducing impulsive buying are adver-
tising surfaces immediately next to products, or on the
shelves. Among the tools used by IMIGe, shelf stoppers and
floor stickers are the most popular with clients. The survey
revealed that consumers regard these as helpful sources
information and not as obtrusive advertising. The April cam-
paign of President butter cream is a perfect example. The pri-
mary objective of the advertiser was to point out to cus-
tomers that this product contains only half as much fat as
other butter creams. Shelf stoppers will also be used for the
Flora pro-active campaign of Unilever in 2007. Clip-ons were
used for advertising Philadelphia margarine in Hungary. The
survey revealed that consumers spend an average 68 min-
utes in Tesco stores, in continuous contact the clip-on adver-
tisement, but it is not regarded as obtrusive. ■

Vaj krém az IMIGe 
szem szö gé ből

2006 nya rán a Szon da Ipsos pi ac ku ta tó
fel mér te a Tesco hi per mar ke tek ben az
IMIGe ál tal ott ér té ke sít he tő rek lám esz -
kö zök ha té kony sá gát.

Pad ló mat ri cát al kal maz tak a Cseh Köz tár sa ság -
ban pél dá ul a Rama Créme Bonjour rek lá mo zá -
sá hoz is

Len gyel kam pány volt a Real hi per mar ke tek ben 2005 szep tem be ré ben a Rama, 2006 feb ru ár já ban pe dig
a Flora hir de té se, szin tén polc meg ál lí tó zász lón

Fehér Barbara
marketing és PR referens
IMIGe Hungária Kft.
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Si ker díj 
A HUNGEXPO Zrt. ál tal meg hir de tett Foodapest Si ker díj el nye ré sé -
ért pá lyáz ha tott bár mely, 2003 óta és a ne ve zés idő pont já ban a ma -
gyar pi a con for ga lom ban le vő, és a Foodapest 2006-on ki ál lí tott fel -
dol go zott élel mi szer rel an nak gyár tó ja vagy for gal ma zó ja. 

Awards for success 
All products continuously present in the Hungarian market since 2003 and exhibited at FOODAPEST
2006 could be nominated for the FOODAPEST awards for success by HUNGEXPO Zrt. 

Foodapest 2006 – Si ker dí jak
Da rált ser tés hús védőgázas csom. Deb re ce ni Hús Zrt.
Kő rös pap ri kás mell son ka Gallicoop Puly ka fel dol go zó Zrt.
Újfehértói ágyas meggy pá lin ka Kaiser 2000 Kft.
Gesz te nye Mar ci, há zi meggy dzse mes rúd Kenesei és Tár sa Kft.

Kü lön díj a leg jobb sa ját már kás ter mék nek
Ta valy elő ször ad ták át a ki ál lí tás kü lön dí ját a leg jobb nak ítélt sa ját
már kás ter mék nek. A dí jat Regnum prá gai jel le gű son ká já val a SPAR
Magyaroszág Ke res ke del mi Kft. ér de mel te ki.

Special award for the best private label product
The special award for the best private label product was handed over last year for the first time. Spar
Magyaroszág Kereskedelmi Kft. won this award with its Regnum Prágai type ham. 

Ex port dí jak:
Nagy díj: Schenk és Tár sa Kft., Szi get vár
El is me rő ok le vél: Kis kun ha la si Ba rom fi fel dol go zó Zrt., Hungerit Zrt. 
MKIK Kü lön díj: Deb re ce ni Hús Zrt.

Export awards

Új don ság díj
A Foodapest Új don ság díj el nye ré sé ért pá lyáz ni le he tett a Foodapest
2004 óta ki fej lesz tett vagy to vább fej lesz tett, il let ve for ga lom ba ho -
zott, és a ne ve zés idő pont já ban a ma gyar pi a con for ga lom ban le vő,
a Foodapest 2006-on ki ál lí tott élel mi szer rel. 

Awards for innovation
Innovations developed or marketed since  FOODAPEST 2004 in the Hungarian market, and exhibited at
FOODAPEST 2006 could be entered in the competition for the awards for innovation.

Foodapest 2006 – Új don ság dí jak
Ham-lett bio ter mék csa lád ból: Agrimill Food
Puf fasz tott tön köly bú za na túr Élel mi szer ipa ri Kft.
Man ga li ca kol bász zöld bors sal Csabahús Kft.
CHIRPY ter mék csa lád: sárgarépachips, fa hé jas almachips, Hungaro-Chips Kft.
gombachips
Valdor „Pác ra fel” ter mék csa lád ból: Hungerit Zrt.
friss csir ke mell bel ső fi lé eny hén csí pős
kí nai szós  szal; friss csir ke mell bel ső fi lé gyrosszósszal
Valdor Rán tott csir ke máj Hungerit Zrt. 
Biopálinka-termékcsaládból: vad kör te pá lin ka, Kaiser 2000 Kft.
ber ke nye pá lin ka, som pá lin ka, kö kény pá lin ka
Ma ró ni Bio-gesztenyepüré Kenesei ésTársa Kft.
Ro po gós sült ka csa Kis kun ha la si 

Ba rom fi fel dol go zó Kft.
Rolling Food ter mék csa lád: tej szí nes meggy le ves; Mirelite Cse pel Kft.
hús le ves máj gom bóc cal; Sza lon tü dő zsem le-
gom bóc cal; pa cal pör költ; va das már tás hús gom bóc cal 
és zsem le gom bóc cal
Pan nó nia laktózmentes koc ka sajt Pan non tej Zrt.
Scho-Ka-Kola Schokobonus Kft.
Spar Natur Pur ter mék csa lád: bio ve gyes gyü mölcs lé, SPAR Ma gyar or szág 
biozöldséglé, bio-sárgarépalé, biocéklalé Ke res ke del mi Kft.
Gyors fa gyasz tott Egzotik man gó-mál na gyü mölcs ke ve rék Sző lős kert Zrt.

Foodapest 2006 – visszatekintő

A Trade magazin 
megjelenése
sok érdeklődőt
állított meg
standunknál

Négy francia régió 36 cégét képviselte a francia
kollektív standon a SOPEXA S. A. Magyarország

Nem csak külföldiek
léptek fel közösen: az
édességforgalmazók
egy csoportja a Csoki
Klub égisze alatt, közös
standon állított ki

Kiemelkedő külföldi
jelenlét: a kiállító
650 cég 40 százalé-
ka külföldi volt, 26
országból
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Gráf Jó zsef föld mű ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter 16 gyár -
tó 26 ter mé ké nek ad ta át a Ki vá -

ló Ma gyar Élel mi szer véd jegy hasz ná la -
ti jo gát ta nú sí tó ok le ve let a ki ál lí tá son.
Kö zü lük 7 vál la lat tel je sen új tag a véd -
je gyes gyár tók né pes tá bo rá ban.
A Foodapest ha gyo má nyo san a Ki vá ló
Ma gyar Élel mi szer véd je gyek áta dó ün -
nep sé gé nek a szín he lye. Az el ső ilyen
ren dez vény re az 1998-as ki ál lí tá son ke -
rült sor. A mos ta ni dí ja zot tak kal együtt
je len leg már csak nem 80 vál la lat mint -
egy 250 ter mé ke vi se li a meg kü lön böz -
te tő mi nő sé get, ál lan dó el len őr zést ta -
nú sí tó logót, amely elő nyö sen hat a ter -
mék ar cu la tá ra az élel mi szer-biz ton ság -
ra és mi nő ség re egy re fo gé ko nyabb fo -
gyasz tók előtt.

A véd je gyet vi se lő élel mi sze rek kö zött a
hús ipa ri és a hű tő ipa ri ter mé kek kép vi -
sel te tik ma gu kat a leg na gyobb szám -
ban. A véd jegy nép sze rű sí té sé re az Ag -
rár mar ke ting Cent rum Kht. rend sze re -
sen szer vez ke res ke del mi ak ci ó kat.
2006 utol só két hó nap já ban zaj lott a Ki -
vá ló Ma gyar Élel mi szer véd jegy in ten -
zív fo gyasz tói kam pá nya. ■

Ki vá ló Ma gyar Élel mi szer véd je gyet el nyert ter mé kek 2006
Gyár tó Ter mék
Bé ké si Pá lin ka Zrt., Bé kés Pá lin ka ter mék csa lád

William's ágyas vil mos kör te-pá lin ka,
Bé ké si ízes szil vapá lin ka

Boly hos és Fia Bt., Új szil vás Boly hos ágyas pá lin ka ter mék csa lád
Ágyas kaj szi ba rack-pá lin ka,
Ágyas birs pá lin ka,
Ágyas szil va pá lin ka
Ágyas vil mos kör te-pá lin ka

DRÁ VA TEJ Kft., Barcs Synbioghurt szinbiotikus jog hurt ön tet 
hagy más-pa ra di cso mos
Synbioghurt szinbiotikus jog hurt ön tet 
fok hagy más-ubor kás
Synbioghurt szinbiotikus élő fló rás ivó jog hurt

Eisberg Kft., Gyál Friss sa lá ta ke ve rék ter mék csa lád I.
Romana sa lá ta
Ínyenc sa lá ta
Vi ta minsa lá ta
Na pi sa lá ta
Csa lá di sa lá ta
Friss sa lá ta ke ve rék ter mék csa lád II.
Wellnes mix sa lá ta ke ve rék
Zsen ge le ve lek

Europharma Zrt., Bu da pest „Okos to jás”
HALKER Kft., Balatonboglár Gyors fa gyasz tott balatonboglári ha lász lé-sű rít mény

Gyors fa gyasz tott balatonboglári ha lász lé ponty sze -
le tek kel

INSTANTPACK Kft., Be ret  tyó zsí ros, fél ke mény juh sajt csa lád
Be ret  tyó új fa lu Na túr zsí ros, fél ke mény juh sajt

Ma gya ros íze sí té sű zsí ros, fél ke mény juh sajt
Fű sze res íze sí té sű zsí ros, fél ke mény juh sajt
Füst ízű, fél ke mény juh sajt
Be ret  tyó zsí ros, fél ke mény kecs ke sajt csa lád
Na túr zsí ros, fél ke mény kecs ke sajt
Ma gya ros íze sí té sű zsí ros, fél ke mény kecs ke sajt
Fű sze res íze sí té sű zsí ros, fél ke mény kecs ke sajt
Füst ízű, fél ke mény kecs ke sajt
Juh go mo lya na túr, zsí ros, fél ke mény
Kecs ke go mo lya na túr, zsí ros, fél ke mény

Kaiser 2000 Kft., Ér pa tak Va ló di Gyü mölcs pá lin ka ter mék csa lád
Újfehértói für tös ágyas pá lin ka
Ér lelt há zi ve gyes pá lin ka
Kis üs ti ba rack pá lin ka
Kis üs ti szil va pá lin ka

Gyár tó Ter mék
Kaiser 2000 Kft., Ér pa tak Zsin de lyes va ló di gyü mölcs pá lin ka ter mék csa lád

Al ma pá lin ka
Újfehértói für tös meggy pá lin ka
Cse resz nye pá lin ka
Vil mos kör te-pá lin ka
Ba rack pá lin ka
Besz ter cei szil va pá lin ka

Kasz-Coop Kft., De recs ke De recs ke al ma ter mék csa lád I.
nyá ri-őszi al ma
De recs ke al ma ter mék csa lád II.
té li al ma

Kenesei és Tár sa Kft., Bu da pest Gyors fa gyasz tott Maroni bio-gesztenyepüré 
No bi lis Kft., Má té szal ka Szá rí tott al ma szi rom ter mék csa lád

Golden szá rí tott al ma szi rom
Star king szá rí tott al ma szi rom

Pallagi Józsefné Na gyi sü ti édes tea sü te mé nyek ter mék csa lád
egyé ni vál lal ko zó, Nagy kő rös Kó ku szos krém mel töl tött kó ku szos édes tea sü te -

mény, Sár ga ba rack íz zel töl tött kó ku szos édes tea -
sü te mény, Sár ga ba rack íz zel töl tött di ós édes tea sü -
te mény
Hókifli
Lin zer ko szo rú
Sár ga ba rack íz zel töl tött ka ka ós-va ní li ás Né ró
Di ós krém mel töl tött di ós pathé
Ka ka ós krém mel töl tött Ör dög szem
Ve gyes édes tea sü te mény 500 g tál cás, 500 g 
do bo zos, 200 g-os do bo zos

Pan non tej Rt., Za la eger szeg Med ve sajt ter mék csa lád 140g
Med ve sajt light
Med ve sajt tej szí nes

PET-PACK Kft. Balfi ter mé sze tes ás vány víz (szén sa vas és csen des)
Sotex Kft., Nyír egy há za Zümi mé zes bo dza vi rágszörp
Tész ta ipa ri Me ző gaz da sá gi Gyors fa gyasz tott tú ró krémtor ta csa lád
Szö vet ke zet, Oros há za Ri bisz kés tú ró krémtor ta,

Mál nás tú ró krémtor ta
Sza mó cás tú ró krémtor ta
Man da ri nos tú ró krémtor ta
Tró pu si vegyes gyümölcsös tú ró krémtor ta

Újabb 26 élel mi szer lett „Ki vá ló Ma gyar”

Another 26
Excellent Hungarians  
József Gráf , the Minister of Agriculture handed over the Kiváló
Magyar Élelmiszer  certificate for 26 products of 16 manufac-
turers. Foodapest exhibition has traditionally been the scene
of the handing over ceremony for these awards since 1998. At
the moment 250 products of 80 companies hold the title
which certifies outstanding quality and constant supervision.
Most of these are meat and refrigerated products. Regular
promotions are organised for the logo by AMC Kht. ■
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Hungaropack 2006 díj
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár

Gép pel fel ál lít ha tó lé dig pap ri kás do boz
Electrolux Le hel Kft.

Hű tő gép csa lád mo dul rend sze rű cso ma go lá sa
M-Real Pe tő fi Nyom da Kft. és Bé res Gyógy szer gyár Zrt.

Actival film tab let ták cso ma go lá sa
Szen na Pack Kft.

Dom bor nyo má sos alu mí ni um ae ro szol pa lack
Tarpa Ma nu fak tú ra Kft.

Szat má ri Szil va pá lin ka aján dék cso ma go lá sa
Vi seg rá di Ás vány víz Kft.

Vi seg rá di ás vány vi zek PET pa lac kos cso ma go lá sa

Cso ma go lá si és Anyag moz ga tá si Or szá gos 
Szö vet ség kü lön dí já nak nyer te sei
Har so na Fó lia Print Kft. és Co ca-Co la Beverages 
Hun ga ry Ltd.

Fó lia cím kés Ice Fruit gyü mölcs ita lok
TAB Koz me ti kai Kft.

Healthy Hair ter mék csa lád cso ma go lá sa
Za lai Nyom da Zrt.

Be mu ta tó cso ma go ló esz köz Calgonit ter mék hez

Élel mi szer szak lap kü lön dí já nak nyer te sei
Dunapack Zrt. Nyír egy há za

Gyűj tő cso ma go ló re kesz vaj krém hez
Fabrik.hu Kft. és Ledo Kft.

Ledo jégkrémcsalád cso ma go lá sa
M-Real Pe tő fi Nyom da Kft.

Baileys duopack be mu ta tó cso ma go ló esz köz
Pick Sze ged Zrt.

Sze le telt hús ké szít mé nyek tál cás, védőgázas cso -
ma go lá sa

Föld mű ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té ri um kü lön dí já nak nyer te sei
A+C Cso ma go lás tech ni ka Kft.

Zse bes szó ró lapáll vány
Kőnig Pin ce

Bo rok promóciós aján dék cso ma go lá sa
M-Real Pe tő fi Nyom da Kft.

Gere Vil lány Kék fran kos boroscímke 
Pick Sze ged Zrt.

Snack kol bász fé lék védőgázas cso ma go lá sa
Sza mos Mar ci pán Édes ipa ri Ter me lő és Ke res ke del mi
Kft.

Má tyás des  szert cso ma go lá sa
Tutti Élel mi szer ipa ri Kft.

Ital po rok cso ma go lá sa

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 
kü lön dí já nak nyer te sei
Dunapack Zrt. Nyír egy há za és SALGÓBOX Do boz gyár tó Kft.

Hár mas ikon táb la kép cso ma go lá sa
Egye sült Ma gyar Cso ma go ló üveg Kft.

200 ml-es gyü mölcs le ves üveg pa lack

HUNGEXPO Zrt. kü lön dí já nak nyer te sei
Har so na Fó lia Print Kft.

Cso ma go ló fó lia töl tött os tyák tal pas-zacs kós cso -
ma go lá sá hoz 
Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Ke res ke del mi Zrt.

„Szik Ara nya” ka mil la vi rág zat cso ma go lá sa

Ma gyar Nyom da- és Pa pír ipa ri Szak mai 
Szö vet ség kü lön dí já nak nyer te se
M-Real Pe tő fi Nyom da Kft.

„Magic Label” termékpromóciós cím kék

Ma gyar Mű anyag ipa ri Szö vet ség kü lön dí já nak 
nyer te se
MIDÁSZ 1 Mű anyag ipa ri Kft.

Spe ci á lis rög zí tő be tét PS-hab he lyett

Ma gyar Rek lám szö vet ség kü lön dí já nak 
nyer te sei
Crystal Institute Kft.

Bio Active ter mé kek cso ma go lá sa
UNIVER Product Zrt.

Étel íze sí tő ter mék csa lád cso ma go lá sa 

Mun ka adók és Gyár ipa ros ok Or szá gos 
Szö vet sé ge kü lön dí já nak nyer te se
M-Real Pe tő fi Nyom da Kft. és Chinoin Gyógy szer és Ve -
gyé sze ti Ter mé kek Gyá ra Zrt.

No-Spa gyógy szer csa lád cso ma go lá sa

Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 
kü lön dí já nak nyer te sei
A+C Cso ma go lás tech ni ka Kft.

DVD be mu ta tó-ér té ke sí tő áll vány
MÁTRAMETÁL Kft.

PAL ae ro szo los pa lac kok
M-Real Pe tő fi Nyom da Kft.

Consumer fény cső tok
Nordenia Hun ga ry Kft.

UNICEF biz ton sá gi pénz gyűj tő ta sak

ÖKO-Pannon Kht. kü lön dí já nak nyer te sei
Baróthy és Ba rá tai Gra fi kai Stú dió Kft.

Rolling food gyors fa gyasz tott ter mék csa lád
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár

Gyűj tő cso ma go ló-kí ná ló re kesz Activia jog hurt hoz
M-Real Pe tő fi Nyom da Kft.

Stuco ci pő do boz

Ok le vél lel el is mert ne ve zé sek
Caola-Alfa Zrt.

Derby Lux fér fi koz me ti kai csa lád cso ma go lá sa
Cofinec Kner Cím ke gyár tó Kft.

Bo roscímkecsalád
Corvus De sign Rek lám ügy nök ség Kft. és Nyom da ipa ri
Szol gál ta tó Kkt.

Des  szertdo boz
Corvus De sign Rek lám ügy nök ség Kft. és CLB Packaging Kft.

Ab la kos szend vics do boz
Corvus De sign Rek lám ügy nök ség Kft. és Impextőr Kft.

Silky Baby tör lő ken dők cso ma go lá sa
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár

Hul lám pa pír le mez hordtáska
Dunapack Zrt. Nyír egy há za és SODA FRESH Ma gyar or -
szág Kft.

Szó da víz ké szí tő ké szü lék cso ma go lá sa 
Egye sült Ve gyi mű vek Zrt.

Be mu ta tó-ér té ke sí tő áll vány Ult ra Ak tív ter mé kek hez
Har so na Fó lia Print Kft.

Cso ma go ló fó lia al ma szi rom pár na cso ma go lá sá hoz 
Kenesei és Tsa Kft.

Gesz te nye Mar ci ter mék csa lád cso ma go lá sa 
M-Real Pe tő fi Nyom da Kft.

Promóciós pa pír hul la dék-gyűj tő do boz
Nordenia Hun ga ry Kft.

Cso ma go ló fó lia őrölt pap ri ká hoz
Stefa-Pack Cso ma go lás tech ni kai Kft.

Pa pír ra ko dó lap
Za lai Nyom da Zrt.

Ada go lós do boz íze sí tett bar na cu kor hoz
Za lai Nyom da Zrt.

Multipack cso ma go ló esz köz spot iz zók hoz

Hungaropack-nyertesek
ACso ma go lá si és Anyag moz ga tá -

si Or szá gos Szö vet ség a Fooda -
pesten kon fe ren ci át szer ve zett a

cso ma go lás kör nye zet vé del mi szem -
pon tú sza bá lyo zá sá ról. A ren dez vény
után ad ták az idei – im már 23. –
Magyar Cso ma go lá si Ver seny dí ja it. A

pá lyá zat ra mint egy 88 ne ve zés (cso ma -
go ló szer, il let ve kész cso ma go lás) ér ke -
zett. A 6 leg ma ga sabb pont szá mot ka -
pott pá lyá zó nyer te el a Hungaropack
2006 dí jat, de raj tuk kí vül szá mos meg -
ol dás ré sze sült kü lön díj ban, il let ve el -
is me rő ok le vél ben. ■

The National Packaging and Conveying Federation
organised a conference about environmental regulations for
packaging during Foodapest. After the event, awards were
handed over to the winners in the 23rd annual Hungarian
Packaging competition. There were 88 nominations and 6
winners received the Hungaropack 2006 prize, while a number
of other nominees received other prizes or certificates. ■
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Ko moly vál to zá sok vár -
ha tók az EU bor pi a ci
sza bá lyo zá sá ban –

töb bek kö zött ez ad ta az ap -
ro pó ját az EU szak bi zott ság
és az ag rár tár ca kö zös kon fe -
ren ci á já nak a sző lő- és bor -
ága zat jö vő jé ről.
Az uni ó ban bor fe les leg hal -
mo zó dott fel, csök ken a vo lu -
ment biz to sí tó asz ta li bo rok
irán ti ke res let, és az uni ós ki -
vi tel las sab ban nő a be ho za -
tal nál – ezek a leg fon to sabb

prob lé mák, ame lyek mi att
rom lik az ága zat ver seny ké -
pes sé ge. A ké szü lő re for mok
cél ja, mond ta Mi ku lás Éva, az
EU szak bi zott sá gá nak tag ja a
ren dez vé nyen, hogy vi lá gos és
egy sze rű sza bá lyok le fek te té -
sé vel meg újít sák a bor tár sa -
dal mi el fo ga dott sá gát, az ága -
zat élet ké pes sé gét, a kör nye ze -
ti ér té kek in teg ri tá sát.
A konk rét sza bá lyok el fo ga -
dá sá ig azon ban még hos  szú
és gö rön gyös út ve zet: a tag -

or szág ok nak szá mos nyi tott
kér dést kell le zár ni uk. Ami
biz tos: jó né hány tá mo ga -
tást le épí te nek, át ala kít ják a
szer ve ze ti és pénz ügyi ke re -

te ket, meg re for mál ják a bo -
rá sza ti el já rá so kat, és szi go -
rít ják a föld raj zi el ne ve zé se -
ket, il let ve a cím kék re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat. ■

A Trade magazin szer ve zé sé -
ben tartott nyílt ülést a Foo -
dapest alkalmából a Lánc híd
Klub, ahol a leg fon to sabb ter  -
mék ka te gó ri ák ról adott ke  -
reszt  met sze tet az ACNielsen
összefoglaló elem zés ében.
A vizs gált 86 ter mék ka te gó ri -
á nak kö rül be lül há rom ne gye -

dé nél re giszt rál tak nö ve ke -
dést, egy ne gye dé nél két
szám je gyűt. Ám ez fő leg az
im port és a ke res ke del mi
már kák erő sö dé sé ből fa kadt.
A vi ta in dí tó elő adá s után a
Lánc híd Klub tag jai és szép szá -
mú ér dek lő dők cse réltek vé le -
ményt az el hang zot tak ról. ■

Lánchíd Klub open meeting again
The ACNielsen gave a review of the most important product categories on the Lanchid Club
open meeting. Growth was recorded for three-quarters of the 86 categories, mainly as a
result of the expansion of private labels and imports. ■

Eu ró pa és bor 

Europe and wine 
Major changes are coming in EU regulations for the wine market. A surplus of wine has accumu-
lated in the EU and exports are growing more slowly than imports. The reforms which are being
prepared will be aimed at laying down simple and transparent rules to help promote wine con-
sumption,  to make the industry more competitive and to help preserve the environment. There
are, however, still a lot of details to be worked out. Many subsidies will be withdrawn, there will be
organisational and financial restructuring, rules regarding the use of geographic names will be
tightened, etc. ■

Lánc híd Klub nyílt ülés ismét
A ki ál lí tás tör té ne té ben elő -
ször az Eu ró pai Unió kol lek tív
stand dal volt je len. A stan don
az Eu ró pai Bi zott ság Me ző -
gaz da sá gi Fő igaz ga tó sá ga az
uni ós ag rár po li ti ká ról nyúj tott
in for má ci ó kat az ér dek lő dők -
nek. A stand ra lá to ga tók kü -
lö nö sen az ag rár gaz dál ko dók
tá mo ga tá si le he tő sé ge i ről és
az uni ós véd je gyek el nye ré si
fel tét ele i ről kér tek tá jé koz ta -
tást. De jól ös  sze ál lí tott in for -
má ci ós anyag vár ta az uni ós
vi dék fej lesz té si po li ti ka vagy
a ter mék tá mo ga tá sok iránt
ér dek lő dő ket is. Az is me ret -

ter jesz tő pro filt né hány szí ne -
sebb prog ram szé le sí tet te:
ré gi és új tag or szág ok kép vi -
se lői mu tat ták be kul tú rá ju -
kat, na és ter mé sze te sen
kony há ju kat. ■

Min dent az EU ag rár po li ti ká já ról

Everything about
the agricultural poli-
cy of the  EU 
For the first time in the history of the
exhibition, the EU was present at a col-
lective stand. Information about the
agricultural policy of the EU was provid-
ed by the Agricultural Directorate of the
European Commission.  Visitors to the
stand generally asked about subsidies
and the conditions of qualifying for EU
logos. ■
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Az IFE a vi lág ve ze tő ki ál lí tá si
már ká ja. A már ka név alatt Bu -
da pes ten, Mi a mi ban, Újdel hi -

ben, Var só ban, Moszk vá ban és – mind
kö zül ki emel ke dő je len tő ség gel – Lon -
don ban ren dez nek élel mi szer -ipa ri ki -
ál lí tá so kat. A Foodapest a kö zép-eu ró -
pai ré gió és a Bal kán tér sé gé ben 15 éve
tölt be pi ac ve ze tő ki ál lí tá sok hoz mél tó
sze re pet. 
A két már ka ös  sze kap cso lá sa óri á si
elő nyök kel jár a ki ál lí tók és lá to ga tók
szá má ra egy aránt. Ezen túl az ed di gi
ket tő he lyett egyet len ren dez vé nye

lesz a kö zép-eu ró pai ré gi ó nak és a
Bal kán nak. Az új csa pat öt vö zi a
Montgo me ry Interna tional nem zet kö -
zi ér té ke sí té si há ló za tát a HUNG -
EXPO he lyi és re gi o ná lis is me re té vel
és ta pasz ta la tá val. Így a ma gas szak -
mai szín vo nal meg tar tá sá val újabb le -
he tő sé gek nyíl nak a fej lő dés re, az IFE
Foodapest ki ál lí tói és lá to ga tói szá má -
nak, va la mint te rü le té nek to váb bi nö -
ve ke dé sé re. 
A Foodapest gép- és cso ma go lás ipa ri
szek ci ó ja két éves ma rad, a kö vet ke ző
2008 no vem be ré ben lesz.

– A Foodapest és az IFE ös  sze kap cso lá -
sa rend kí vü li erőt je lent majd az élel mi -
szer ipar ban, és meg te -
rem ti azt az egyet len
ese ményt a kö zép-eu -
ró pai és bal ká ni lá to -
ga tók ré szé re, aho va
el jö het nek és meg ta -
lál hat ják a szá muk ra
szük sé ges ter mé ke ket
és meg ol dá so kat – je -
len tet te ki Christopher
New ton, a Montgome -
ry International el nö ke. – Na gyon fel -
vil la nyoz min ket ez a le he tő ség, és ar ra
ké szü lünk, hogy a Montgomery és az
IFE tel jes há ló za tát az IFE Foodapestre
össz pon to sít suk, hogy egy iga zán ma -
gas szín vo na lú élel mi szer-ki ál lí tást
hoz zunk lét re.
Szebeni Már ton, a
HUNGEXPO ki ál lí tá si
di ví zió igaz ga tó ja nyi -
lat ko za tá ban szin tén
üd vö zöl te a Montgo -
mery és az IFE be kap -
cso ló dá sát:
– Part ne rünk kel
együtt hi szünk az új
nem zet kö zi ki ál lí tás jö vő kép ében,
amely a ré gió min den ré szé ről vonz lá -
to ga tó kat, akik Ma gyar or szág és más
or szá gok ki ál lí tó i val ta lál koz hat nak. A
Foodapest erős már ka név a ré gi ó ban,
amely hez az IFE azt a nem zet kö zi di -
men zi ót biz to sít ja, amely se gít sé günk re
lesz egy még na gyobb ese mény meg -
szer ve zé sé ben a ki ál lí tók és lá to ga tók
szol gá la tá ban. ■

IFE and Foodapest
to fuse
According to an agreement signed by  Montgomery
International and  HUNGEXPO Zrt., the two well known trade
exhibitions will fuse into a single event under the name IFE
FOODAPEST. This will lay down the foundation for the largest
food industry event in the Eastern European region. IFE
FOODAPEST  will be held for the first time between 20- 22.
November 2007. IFE is a world leader in exhibitions with
events in Budapest, Miami, New Delhi, Warsaw, Moscow and
London. The fusion of the two brands is expected to bring
benefits for both exhibitors and visitors. The machinery and
packaging section of Foodapest will continue to be held once
every two years, with the next event in 2008. The joint
Foodapest - IFE  exhibition will become the only event worth
visiting for guests from Eastern Europe and the Balkans, as a
result of the international background provided by IFE and the
strong image of Foodapest. ■

Christopher
New ton
el nö k, Montgomery
International

Szebeni Már ton
igaz ga tó, Hungexpo

Egye sül az IFE 
és a Foodapest
A Montgomery International és a HUNGEXPO Zrt. kö zött lét re -
jött meg ál la po dás sze rint IFE Foodapest né ven egye sí tik a két
is mert élel mi szer- ipa ri szak ki ál lí tást. Az egye sí tés sel a ke let-
eu ró pai és bal ká ni tér ség leg je len tő sebb élel mi szer- ipa ri fó ru -
má nak ve tet ték meg az alap ja it. Az IFE Foodapest el ső al ka lom -
mal 2007. no vem ber 20–22. kö zött lesz, a to váb bi ak ban pe dig
éven te ren de zi a két szer ve ző cég kö zös csa pa ta. A nem zet kö -
zi pi ac ked ve ző en fo gad ta a Montgomery International és a
HUNGEXPO Zrt. dön té sét.

A sok gyár tó, for gal ma zó és szol gál ta tó
kö zött iga zi ku ri ó zum volt – egye dü li kis -
ke res ke del mi cég ként – a SPAR Ma gyar or -
szág Kft. stand ja. Az áru ház nak be ren de -
zett te rü le ten fel vo nult a cég mint egy
700 sa ját már kás ter mé ke, va la mint a
SPAR sa ját hús üzem ében elő ál lí tott tő ke -
hús ok és hús ké szít mé nyek.
A ki ál lí tá son va ló
rész vé tel jól il lesz ke -
dett a cég minőség-
centrikus fi lo zó fi á já -
ba, ame lyet jól mu -
tat, hogy két ter mék -
csa lád ját is el is mer -
ték a ki ál lí tá son. A
Regnum Prá gai son -

ka a leg jobb sa ját már kás ter mék nek já ró
kü lön dí jat nyer te el, a Natur Pur bioivólé-
család pe dig Új don ság dí jat ka pott.
A ki ál lí tás ap ro pó ján szak mai kon fe ren ci -
át is ren de zett a lánc, amely re a leg fon to -
sabb szál lí tó part ne re it hív ta meg. A több
mint 100 részt ve vő szín vo na las pre zen tá -
ci ó kat hall ha tott, töb bek kö zött a SPAR

ré szé ről Feiner Pé ter
és Saltzer Kor nél
ügy ve ze tő igaz ga -
tók, Kiss Ju dit hu -
mán po li ti kai és
Csongovai Ta más
food be szer zé si ve -
ze tő tol má cso lá sá -
ban. ■

Üz let fi lo zó fi á já ba il lesz ke dett a SPAR 
je len lé te

SPAR at the exhibition
SPAR Magyarország Kft. appeared at the Foodapest exhi-
bition with 700 private label products and the meats and
meat products manufactured in its own processing plant.
Participation at the exhibition was part of the quality
focused business philosophy of the company, which won
awards for two of its products.  Regnum Prágai ham won
the award for the best private label while Natur Pur bio
drinks won a prize for innovation. ■
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