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8.00-8.45 Érkezés, regisztráció  
8.45-9.00 Köszöntés  
9.00-9.45 Consumer-oriented innovation in the wake of the 

financial crisis 
Prof. Klaus G. Grunert (Director, MAPP 
Centre for Research on Customer 
Relations in the Food Sector, Aarhus 
School of Business, University of Aarhus) 

9.45-10.15 Márkaérték és értékteremtés - a vásárló 
szemszögéből.  

Előadás esettanulmánnyal. 

Bárány Tamás (General Manager Central 
Europe/Kotányi Hungária) 
Melisek Eszter (Client Service 
Director/Nielsen) 

10.15-10.40 Nézzünk bele a varázsgömbbe – Becsüljük meg, 
mennyit adhatunk el az új termékből 

Falus Tamás (cégvezető, Hoffmann 
Research International) 

10.40-11.00 Szünet  
11.00-11.25 Kvalitatív kutatás a neten - kutatási innováció a 

Sió márkamegújításának szolgálatában 
Jávor Emese (vezető kutató Millward 
Brown) 

11.25-11.50 "Beháromszögelt fogyasztók" avagy lehetőségek a 
mobiltelefonos kutatásban 

Dr. Neulinger Ágnes  
(egyetemi adjunktus, BCE Marketing és 
Média Intézet) 

11.50-12.20 Új dimenziók az ügyfelek elérésben. Hogyan 
érhetjük el pozíciónkkal és üzenetünkkel a 

mélyebb rezonanciát? 

Dr. Schanberg Zsolt (hipertónia portfolió 
menedzser, Novartis) és Dr. Lantos 
Zoltán (ügyfélkapcsolati igazgató, GfK 
LHS Healthcare) 

12.20-12.45 Innováció és integráció az In-store marketingben Mile Gabriella(GroupManager/Nielsen) 
Németh Krisztián(ACManager/Nielsen) 

12.45-13.10 Choco-choco forró csokoládé fogyasztási szokások 
elemzése 

Boros Réka - Kiss Zsuzsanna - Latif 
Sheida - Mélykúti Hanna - Tóth Tímea 
(BCE Marketing mester hallgatók) 

13.10-14.00 Ebéd  
14.00-14.25 Innovatív hatékonyság és költségoptimalizálási 

lehetőségek a kiskereskedelemben 
Sánta Zoltán (piacfejlesztési menedzser, 
GfK Hungária) 

14.25-14.50 Online? Hibrid? Működik! Sikeres választási 
előrejelzés innovatív technikával 

Kurucz Imre (kutatási igazgató, NRC) 

14.50-15.20 Fájdalomcsillapítás mindenkinek: online kutatás 
tematikus panelek használatával   

Kocsis Gábor (ügyvezető igazgató, 
Házipatika) és Barcza Enikő (üzletág 
igazgató, Kutató Centrum) 

15.20-15.45 Gyógyszer-kommunikációs kreatív tesztek 
szemkamera segítségével 

Katona Gergely (junior kvalitatív 
elemző, Szinapszis Piackutató és 
Tanácsadó Kft.) 

15.45-16.10 A BÁRÁNYOK HALLGATNAK VAGY 
HARAPNAK? Innováció, evolúció és a kutatás 2.0 
esete a közösségi médiával 

Bodó Zoltán (ügyvezető igazgató, 
Synovate) 
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CONSUMER-ORIENTED INNOVATION 
IN THE WAKE OF THE FINANCIAL 
CRISIS
KLAUS G. GRUNERT
AARHUS SCHOOL OF BUSINESS,  AARHUS UNIVERSITY
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KNOWING CONSUMERS IS 
IMPORTANT!

….BUT NOT NOW
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”WHAT WE NOW NEED IS TO BRING 
DOWN OUR COSTS”

3



MAY  13, 2010MAPP

OUTLINE
› Consumer-oriented innovation: why and how

› What is consumer-oriented innovation?
› Is it difficult?
› The role of market research

› Is consumer-oriented innovation relevant when…..
› …we are in times of crisis?
› …we have to focus more on costs than on value?
› …we have to focus more on competitors than on customers?
› …this is not a time to take risks?
› …we need to focus on our core customers?
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WHAT IS CONSUMER-ORIENTED 
INNOVATION?

”A process towards the development of a new product or service in which 
an integrated analysis and understanding of the consumers’ wants, 
needs and preference formation play a key role.”

Grunert et al., 2008
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OK…..ISN’T THAT SELF-EVIDENT?
› Before the industrial revolution, it was: producers talked to their customers, and 

many products were made to order

› Today, the situation is different:

› There is – sometimes huge – physical distance between producer and consumer
› Producers serve mass markets, and there is no way they can talk to each 

customer
› Producers are part of complex value chains and the product may pass several 

other actors before it reaches the consumer
› As a result, many producers are ignorant of consumers, and many new products 

fail on the market
6
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THE NEED FOR COMMUNICATION 
WITH CONSUMERS
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WHY IS IT DIFFICULT?
› Innovation requires the combination of different competencies –

consumer insight, R&D, production, channel bonding
› Mental models of decision-makers determine which competencies are 

core and which are regarded as auxiliary
› Organizations develop inertia in their way of dealing with things
› Consumers change – any insight can become outdated
› Analyses based on the resource-based perspective conclude that 

market-oriented competencies are complex, sometimes ill-understood, 
and difficult to imitate

8
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IS IT VALUABLE?
› More than 150 studies have investigated the relationship between

acquiring and using customer intelligence and performance measures 
like profitability, sales and market share

› These studies come from all part of the world, cover both manufacturing 
and services, and even include non-profit organizations

› Metaanalyses of these studies conclude that there is a robust, positive 
relationship between acquring and using customer intelligence and 
business performance

› This relationship does not seem to be moderated by market turbulence 
and competitive intensity

9Cano et al., 2004; Kirca et al., 2005
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IS CONSUMER ORIENTATION LESS 
IMPORTANT IN TIMES OF CRISIS?
1. Because consumer orientation is more important in times of growth 

than in times of decline?
2. Because it is more important to compete on low costs than on creating 

better customer value?
3. Because this is not the time to take risks?
4. Because in stagnating markets it becomes more important to watch

competitors than to understand consumers?
5. Because one wants to focus on the core customers?

10
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1. CONSUMER ORIENTATION ONLY IN 
TIMES OF GROWTH?

LEVITT’S ‘MARKETING MYOPIA’
(HARVARD BUSINESS REVIEW, 1960!)

› The decline of industries
› Reasons for the decline

› Development of competing ways of filling 
customer needs

› Reactions to the decline
› Bringing down costs
› Marginal improvements

MAY  13, 2010MAPP

LEVITT’S ‘MARKETING MYOPIA’

Product orientation

Market orientation

12
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MARKET ORIENTATION

The organisationwide generation of market intelligence, 
pertaining to current and future customer needs, 
dissemination of the intelligence across departments, and 
organisationwide responsiveness to it.

13

Kohli & Jaworski, 1990
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2. COST-BASED AND VALUE-BASED 
COMPETITION

14
Customer value

Relative
costs
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THE AIRLINE EXAMPLE
› The Business Man’s Airline – low 

cost flyer? - one size fits all? –
different customer needs? – two 
classes of service? – three classes 
of service?

15
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WHAT SIGNALS VALUE?

thrifty

discount

shabby

no service

good value 
for money

not for
business travel

unreliable
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2. COST- AND VALUE-BASED 
COMPETITION
› Cost and value cannot usually be separated, and adjustments of costs 

usually involve also adjustments of value
› Even if customers become more price conscious and trade-down for 

lower value options, adaptation requires good insight into how customers 
perceive value

MAY  13, 2010MAPP

3. NOT A TIME TO TAKE RISKS
› Risk aversiveness has been shown to be related to market 

orientation…..sort of

18
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THE RISK OF NOT KNOWING

19

Sales

Time
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CONSUMER INSIGHT AND NEW 
PRODUCT DEVELOPMENT
› Studies of success factors in new product development consistently 

suggest that consumer insight is a major success factor

MAY  13, 2010MAPP

3. NOT A TIME TO TAKE RISKS
› The biggest risk is not understanding your customers
› Only based on customer understanding one can assess whether one 

should take risks in product adjustment or new product development

21
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4. WATCH COMPETITORS VS. 
UNDERSTAND CONSUMERS
› Market orientation is not only consumer orientation – valuable insights 

are to be gained from monitoring competitors
› Monitoring competitors may be more important in stagnating or declining 

markets than in growing markets
› However…..

22
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DEGREE OF COMPETITOR 
ORIENTATION AND ROI

23

From Armstrong & Collopy, 1996
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COMPETITOR ORIENTATION AND 
NEW PRODUCT PERFORMANCE

24

Customer 
orientation

Competitor
orientation

Technological
orientation

Use of information
about customers

Use of information 
about competitors

Use of information
about technology

New product
performance

.272

.273

Gotteland & Boulé, 2006
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4. FOCUSSING TOO MUCH ON YOUR 
COMPETITORS INSTEAD OF YOUR 
CUSTOMERS CAN BE DANGEROUS

MAY  13, 2010MAPP

5. FOCUS ON YOUR CORE 
CUSTOMERS?
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THE INCREMENTAL INNOVATION 
TRAP
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From Grunert et al.,
2010

MAY  13, 2010MAPP

5. FOCUS ON YOUR CORE 
CUSTOMERS?
› Focussing on your direct and core customers can lead to the incremental 

innovation trap
› Market orientation encompassing the whole value chain can help 

preempt sudden declines in your business
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CONSUMER-ORIENTED INNOVATION 
IN THE WAKE OF THE FINANCIAL 
CRISIS
› Understanding consumers, both current and future, and the way they 

perceive value in products and services is no less important in times of 
crisis

› Important to avoid being trapped in cost saving exercises, marginal 
product improvements and imitation of competitors

› Important to protect market-related competencies

31
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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› Armstrong, J. S., & Collopy, F. (1996). Competitor orientation: Effects of objectives and information on 

managerial decisions and profitability. Journal of Marketing Research, 33, 188-200.
› Cano, C. R., Carrillat, F. A., & Jaramillo, F. (2004). A meta-analysis of the relationship between market 

orientation and business performance: Evidence from five continents. International Journal of Research 
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› Day, G. S. (1994). The capabilities of market driven organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37-52. 
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"Nézzünk bele a varázsgömbbe -
Becsüljük meg, mennyit adhatunk el az 

új termékből"

Budapest, 2010.  május 13.

A jól ismert szereposztás

Ügyfélnek van egy terméke
és megkérdezi a kutatót, 

vajon a célcsoport 
megvenné-e a terméket

Kutató megkérdezi
a célcsoportot

Célcsoport megmondja
a kutatónak

Kutató megmondja
az ügyfélnek

3



Az ügyfél eldönti, hogy bevezeti a 
terméket vagy sem

Az ügyfél boldog vagy szomorú
az eredményekkel

A kutató megmondja, hogy 
100/1000 emberből 

hányan vennék meg az ügyfél termékét

Egy ideális világban…..

4

Egy még ideálisabb világban…

A kutató nemcsak azt mondja meg, hogy 100/1000 emberből 
hányan vennék meg a terméket, hanem még azt is, hogy 
kutatási tapasztalatai alapján ez sok vagy kevés 
Az ügyfél még több információ alapján hozhat döntéseket:

Normák, benchmark-ok
Korábbi hasonló innovációk kutatási története 

5

Üdvözöllek a való világban

A kutató ma már ennyivel nem mindig 
ússza meg…
A sikeresen elvégzett termékteszt végén a 
kutató a következő kérdésekkel 
szembesülhet:

De megéri ez nekem? Eleget fogok 
keresni rajta?
Növekedni fog a piaci részesedésem?
Mi lenne, ha……

Többet adhatnék el ha olcsóbb 
lenne?
Tényleg sokkal kevesebbet adnék 
el, ha többet kérnék érte?
…..

A megszokott kutatási jelentés már nem 
elegendő: volumenbecslés kell.

6



Mikor sikeres egy termék a piacon?

Ha kezdetben sokan kipróbálják
Ha később is sokan visszatérnek hozzá
Ha nemcsak alkalmanként, hanem gyakran veszik
Ha sokaknak ez az első választás
…..
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Elvárható-e egy termékteszttől…

…hogy megjósolja, a célcsoport évek múlva 
milyen gyakran vásárolja majd a terméket?
…hogy megjósolja, évek múlva is sokan 

hűségesek maradnak-e hozzá?

ELHISSZÜK-E A FOGYASZTÓNAK, 
HOGY ÚGY FOG VISELKEDNI, 

AHOGY A KUTATÓNAK MONDJA?

8
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Kipróbálás

Kipróbálási 
hajlandóság

A termékötlet 
elfogadása

Rendszeres 
visszatérés

Lojalitás

A termék 
teljesítménye

Vásárlási 
gyakoriság

Viselkedés

A termék 
szerepe

VOLUMEN

A termék várható volumenének meghatározása
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10Kipróbálási
volumen

Kipróbálók száma X az 
első alkalommal vásárolt 

termékek száma

Visszatérési
volumen

Rendszeresen
visszatérők száma  X
vásárlási gyakoriság

ÖSSZES 
VOLUMEN

A termék várható volumenének meghatározása

Kipróbálási hajlandóság

Vásárlási hajlandóság           tényleges kipróbálás
Rigiditás mértéke, félelem az újtól
Ismeretek hiánya
Referenciacsoportok szerepe

Lehetséges mérési eszközök:
Mennyire elégedett 
a jelenlegi választékkal
Mennyire tartja jelentős összegnek 
a termék árát, mer-e kockáztatni
10 új termékből hányról hallott már, 
hányat próbált ki,
hányat használ/fogyaszt rendszeresen
…..
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Innovators
Early

Adopters Early Majority Late Majority Laggards

Time

0
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‘Követem a divatot és szívesen kipróbálok új termékeket’

‘Nincs olyan márka, amelyik tökéletesen megadná, amit keresek’

‘Nem vásárolok meg egy márkát, amíg az összeset meg nem néztem’

A korai elfogadók



A lojalitás szerepe

Mindenféle szélsőség gondot okozhat:
Ha lojális a célcsoport, nem fogja kipróbálni a 
termékemet, még ha vonzó is a termék
Ha diszlojális a célcsoport, az első adandó alkalommal 
elhagy egy még jobb (?) termék kedvéért

13

A magas fokú lojalitás nemcsak 
az elégedettséggel függhet össze

14 

Tapasztalás

Márkaérték

Boldogtalan 
rabok

Közepes lojalitás

Márka hívek

Magas lojalitás

Korai
elhagyók

Alacsony lojalitás

Elkötelezett 
önkéntesek

Közepes lojalitás 

Inercia

Az inercia elemei

15



A termék várható láthatósága, 
észlelhetősége, elérhetősége

16

Az üzleti terv és a marketing támogatás ismerete 
nélkül nem becsülhetjük meg a termék várható
eladási volumenét

Hányan találkozhatnak vele a valóságban?
Mennyi idő telhet el, amíg a célcsoport jelentős része 
legalább egyszer találkozott vele?

A disztribúció várható hatása

17
17

Alapvetően lineáris az összefüggés

Volumen

Disztribúció

A kommunikáció várható hatása

A kipróbálás erősítése szempontjából az 
abszolút költés számít
A rendszeres visszatérés szempontjából a 
versenytársakhoz képesti erősebb hangerő
S – görbe hatás

18

Volumen

Reklám



Vonjuk le a következtetést

Egy termék jövőbeli sikere nemcsak a terméktől függ
A fogyasztó jövőbeni viselkedése nemcsak magától a 
fogyasztótól függ

19 

Jóval kevesebb jövendőbeli vásárlóval 
számolhatunk ahhoz képest, mint  ahányan 
jövendőbeli vásárlónak mondták magukat.

A kutatási eredmények által becsült volumenek 
meghatározásakor elengedhetetlen az innováció
üzleti tervének figyelembevétele, különös 
tekintettel a disztribúcióra és a kommunikációs 
támogatásra.

Minden egyes válaszadóról meg kell tudnunk:

•nemcsak azt, hogy most mit gondol, 
megvenné-e a terméket
•hanem azt is, 
hogy milyen viselkedés várható tőle:

valóban kipróbálja-e majd a terméket
rendszeresen veszi-e majd a terméket

A Varázsgömb válasza

20

Köszönöm a figyelmet!

t.falus@hri.hu



Kvalitatív kutatás a neten - kutatási innováció a márkamegújítás
szolgálatában
2010. május

A Piackutatás Napja 2010

2

A kutatás háttere
• Az Eckes-Granini a Sió Könnyű és Zamatos portfólió

megújításához kapcsolódó kutatásra kérte fel a Millward Brown 
Hungary-t

• A márkamegújítás célja, hogy a márka még vonzóbb legyen a 
potenciális fogyasztók számára
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A kutatás célja
A megválaszolandó kérdések:
• Insight feltárás

• életmód, táplálkozás, nőiség
• Light kategória megismerése

• fogyasztói definíciók, alkalmak, 
motivációk, jelenlegi kínálat

• Light üdítőitalok
• Sió és Sió Könnyű és Zamatos és 

versenytársak percepciója
• Koncepciók tesztje
• spontán értékelés, tetsző, nem tetsző

elemek, újszerűség, egyediség, 
illeszkedés a Sió-hoz, fejlesztési irányok, 
vásárlási hajlandóság
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A Millward Brown kutatási megoldása – IDEABLOG®

online kutatási környezet

5

IDEABLOG® : sokkal produktívabb ötlet-generálási 
lehetőségek
Magával ragadó, interaktív és szórakoztató részvétel!

A közösségi hálózatok dinamikájára épít
A válaszadók résztvevőkké válnak a marketingesek,
a kreatívok és a kutatók mellett

A fogyasztók kreatív ötletekre, koncepciókra reagálnak,
azokat fejlesztik tovább a következő eszközök 
segítségével:

Fórum beszélgetés Qual)
Mini-szavazások és kérdőívek (Quant)
Saját koncepciók, ötletek feltöltése, amik eszükbe jutnak
(videók, képek, URL-ek)
Imázs térkép készítése (interaktív feladat)

Egyetlen más kutatási módszer sem hordoz 
ilyen széleskörű funkcionalitást egyetlen 

megoldáson belül

Táplálja a
KREATIVITÁST

Jobb
INSIGHTOK

6

Egy IDEABLOG 
projekt több 
különböző

témát tartalmaz 
– melyek időről 
időre változnak 
a kutatás során
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Az ügyfél 
problémája 
alapján minden 
projektben 
egyedileg 
minden témán 
belül  
létrehozható

• Egy fórum jellegű
Beszélgetés egy 
felvetett téma 
körül (magában 
foglalja az 
Ötletek feltöltése
funkciót)

• Szavazások
• Rövid Kérdőív
• Térképkészítési 

feladat
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A résztvevők képeket, videókat és weboldalakat töltöttek fel, 
ezzel olyan gazdaggá téve az anyagot, ami más módon nem 
lett volna lehetséges
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A térképkészítési feladat inspirálta a résztvevők 
kreativitását

KedvelemNem kedvelem

Nem képvisel értéket

Értéket képvisel
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A résztvevők hasznosnak érezték magukat 
és értékelték a hozzájuk fordulást
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Egy igazi közösség épült a kutatás alatt, így a 
hatékony munka végén nehéz volt a búcsú

12

Hogyan működik az IDEABLOG® ?
A válaszadók látják egymás 
válaszait

életszerűség és saját környezet

Azonnali fogyasztói insight-ok
gyors barométer

újabb felvetődő kérdések 
bevonása

koncepciók változtatása a feltáró
fázis eredményei alapján

A résztvevők feltöltései új, sokkal 
kreatívabb típusú insight-okhoz
juttatnak
Hosszú időtartam

a résztvevők reflektálhatnak és 
továbbgondolják az ötleteket

Dinamikus
és

ügyfél-
központú
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Hogyan zajlik a mintavétel és a terepmunka?
•Személyes rekrutálás
•Flexibilis a résztvevők száma

• 20-50 fő a kvalitatív 
kérdésfelvetéseknél

• 100+ fő a kvantitatív értékelés 
érdekében

•A résztvevők saját kényelmük szerint 
látogathatják az oldalt egy 
meghatározott időtartamon belül 
olyan gyakran, amilyen gyakran csak 
szeretnék

•Az ötletek éréséhez és a közösség 
épüléséhez időre van szükség: 

• 1-2 hetes terepmunka a kutatási 
témáktól függően

14

Tervezett, kontrollált és mégis nagyon flexibilis

15

Milyen kutatási kérdésekre adhat még választ az
IDEABLOG® ?
• Kommunikáció optimalizálás

• Termék fejlesztés
• Márka pozícionálás
• Különleges célcsoportok etnográfiai megfigyelése
• Insight generálás
• Promóció, csomagolás és website fejlesztés
• Társadalmi és politikai kérdések, amelyek érdeklik az embereket és 

szívesen beszélnek róluk
• Hagyományos metodológiákat gazdagíthat:

– a szavazás révén kvantitatív validálás
– csoportok utánkövetése
– spontán kérdésekre adott válaszok mélyebb megértése
– termékkihelyezés, elkísért vásárlás, szegmentáció, in-home látogatások 

gazdagítása



165

Közösségi média áttekintés

17

És mi a hazai helyzet?
• 55%-os internet-penetráció a 15-69 éves korcsoportban

• dinamikusan növekszik a közösségi média használók 
száma

18

Miért érdemes közösségi média kutatást 
alkalmaznunk?
Új kommunikációs metódusok: 

új eszközök

nagyobb szabadság

A piackutatás új és izgalmas területei: 

emberi interakciók a középpontban

Bizonyára egy jól működő plusz 
eszközt jelent majd a kutatók 
eszköztárában
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A gondolkodásunk változóban

A kottától…..

…az improvizációig

Köszönöm a figyelmet!

Benes-Jávor Emese
vezető kutató
emese.javor@millwardbrown.com



„BEHÁROMSZÖGELT 
FOGYASZTÓK”

A MOBILTELEFONOS KUTATÁS 
LEHETŐSÉGEI

Neulinger Ágnes

MIÉRT ÉRDEKES 
A TÉMA?

A CSAK MOBILTELEFONNAL RENDELKEZŐ
HÁZTARTÁSOK NÖVEKVŐ ARÁNYA

Forrás: E-Communications Household Survey, 2006



EGYRE TÖBB 
A FEJLETT MOBILTELEFON

ALKALMAZÁSI 
LEHETŐSÉGEK

Technológiai adottságok –
lehetőségek

HTML
WAP (WML)

X‐HTML

sms

sms

sms
nyitott

nyitott

nyitott
táblázat

táblázat

táblázat
képek

képek

képek
video

video

PC‐n is



A kommunikáció módja

SZÖVEG (SMS, WAP, mobilnet)

HAGYOMÁNYOS BESZÉLGETÉS

mCAPI (PDA, palmtop PC vagy Smartphone)

HELYKÖVETÉS

IVR (Interactive Voice Response)

• Önkitöltés

• Sok készüléken használható

• Mintavétel a mobil telefonszámokból

• Egy‐vagy több sms váltással/ alkalmazás 
letöltésével

• Rövid kérdőívek

• Limitált kérdezési technikák (feleletválasztás 
vagy nyitott)

SZÖVEG – SMS/ Mobil alkalmazás

• Önkitöltés

• WAP vagy web‐es telefonon működik

• Minta SMS, email, popup alapján

• Változatos kérdéstípusok

• Kevesen használják, de bővülő szegmens

SZÖVEG – Mobil internet



mCAPI (PDA, palmtop PC vagy Smartphone)

• Interjúkészítő adminisztrálja a válaszokat

• A kérdőívek központi elosztása a kérdezők felé

• Real‐time kvóták

• Egyszerre több kérdőív is futhat ugyanazon az 
eszközön

• A program készüléktípusra szabott

• Asynchronous – tárolja és újraküldi az 
adatokat, ha offline

• Real‐time eredmények

• Automata, jellemzően beérkező, telefonos 
interjú

• Mindenki tudja hogyan használja a hangalapú
kommunikációt

• Nincs technológiai probléma

IVR (Interactive Voice Response)

HELYKÖVETÉS

Forrás:Ingvar Tjøstheim, Lothar Fritsch (Norwegian Computing Center): Doing surveys were it matters The Privacy‐Respecting Location 
Matcher , London 2009

Egy külön szolgáltató falat képez az azonosítható személyes adatok és a panel‐
illetve helyre vonatkozó tracking adatok között – a két fél az ‘anonim zónában’
találkozik

A piackutató válaszadókat rekrutál, átirányítja az LM szolgáltatóhoz, 
helyszínalapon alapon válaszadókat kér az LM rendszerből, a kutatással 
megkeresi a kiválasztott válaszadókat

A válaszadó jelentkezik egy kutatásban való részvételre vagy a panelbe 



A folyamat
Mobil Panel

Mobil Portál
Mobil internet 
használók 

netezés közben

Meghívás mobil 
applikációval

Meghívás 
SMS/WAP‐
Push‐Link

Meghívás 
“hirdetés”‐
banner

segítségével

Applikáció az 
adatgyűjtés‐
hez, majd 
elküldés 

adatkapcso‐
laton

keresztül

Adatgyűjtés 
mobil 
internet 

weboldalon

Forrás: Personal mobile panel research and ad‐hoc mobile portal research, Evaluating two different mobile survey approaches, London, 
February 2009, Malte Friedrich‐Freksa FELHASZNÁLÁSÁVAL

Adatbázis
(Mobilszámok)

Off‐line
rekrutálás

TAPASZTALATOK

Kitöltési idő

Forrás: Otto Hellwig‐TomWirth (Respondi): Mobility, Flexibility and Identity How mobile questionnaires improve data quality in online 
access panels, London 2009

Felmérés az Euro 2008 bajnokságról (Respondi AG, Németország)



Kitöltői reakciók

Forrás: AJ Johnson (Vice President, Global Operations, Ipsos): Mobile phone interviewing ‐ when being engaged is a good thing, Mobile 
Research Conference, London, February 2009

„A szöveges megkérdezés nagyon jó ötlet és a 
mobilod mindig nálad van, így könnyen 
kitölthető.”

„Az SMS nagyon érdekes új megközelítés volt.”

„Nagyon élveztem a kérdőív kitöltését. Valami 
újban vehettem részt.”

„Nagyon élvezetes és könnyű kitölteni.”

„A kanapéról értékelhettem az adást.”

Kitöltői reakciók

Forrás: AJ Johnson, Vice President, Global Operations, Ipsos: Mobile phone interviewing ‐ when being engaged is a good thing, Mobile 
Research Conference, London, February 2009

„Élveztem a kérdőív kitöltését, de drága nekem.”

„Kényelmetlen volt a kérdőívet megkapni, éppen 
dolgoztam.”

„Jó lenne tudni hány üzenetet fogok kapni mielőtt 
elkezdeném kitölteni a kérdőívet, mert úgy tűnt 
sose lesz vége.”

„Nem szerettem az SMS kérdőívet mert unalmas 
volt. Jobb az online.”

„Néha gondom volt az üzenet megérkezésével, így 
nem tudtam kitölteni.”

„Túl sok szöveg, túl kicsi betűk.”

Alkalmazási területek
• Életstílus kutatások (kvantitatív és kvalitatív)

• Vásárlás‐ és fogyasztáshelyi megkérdezések, megfigyelés

• Mystery shopping

• Reklámhatékonyság mérés

• Reklámészlelés, reklámismertség

• Marketingköltés mérés, benne szponzoráció

• Médiahasználat és tetszés mérés

• Politikai közvéleménykutatások



ÖSSZEGZÉS

ELŐNYÖK
• Helyfüggetlen és rugalmas

• Gyors (válaszadás, eredmények)

• Kedvező arányú válaszadás, pozitív megítélés a 
kipróbálók körében

• Személyes, érzékeny témákban is használható

• Nehezen elérhető csoportok megszólítása (aktív 
fiatalok, sokat utazó üzletemberek) 

• Real‐time megkérdezések  (TV műsorok, 
események, point of sale mérések)

HÁTRÁNYOK
• Rövid kérdőív, 5‐6 kérdés SMS‐ben; 15 kérdés mobil 

interneten (rövid kérdések és válaszok)

• A mobil készülékek technikai paraméterének 
figyelembevétele az SMS használható legszélesebb körben

• Fogyasztók korlátos technikai ismeretei (pl. hogyan kell 
használni a WAP‐ot vagy mobil internetet)

• Észlelet költség miatti visszautasítás



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET



GfK LHS HealthCare Új dimenziók az ügyfelek elérésében 2010. május 13.

Új dimenziók az ügyfelek elérésben.
Hogyan érhetjük el pozíciónkkal és üzenetünkkel a mélyebb rezonanciát?

Dr. Schanberg Zsolt – Dr. Lantos Zoltán 
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Functional Attributes
Heritage

Anchorage

Emotional Values

Brand Signals
Must-haves

Personality

BRANDEssence

Brand Identity

Milyen terápiás helyzetben gondol az orvos a
gyógyszerre?

Mikor írja fel ezek közül? Miért?

Milyen gyógyszertulajdonság(ok) miatt választja?

Terápiás eszközként milyen kategóriába sorolja?
Mi jellemzi ezt a kategóriát?
Mennyire egyedi és megkülönböztető ez?

Mennyire bízik meg a képviselőben?
Mit tart fontosnak abból, amit elmondott?
Miért fogadná legközelebb?
Mit kérdezne?

Mennyire bízik meg a gyártóban?
Milyen típusú biztonságot nyújt neki a gyártó?

Gyógyszermárka jellemzői
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A márkázás általános logikája

Megoldandó
feladat

A feladat
megoldása

Érzelmi
hatás

Termék/Szolgáltatás
Tapasztalat & Sajátélmény

Használati
helyzet

Termék
Szolg.

Fogyasztó
Felíró
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Az orvosok két egymást kiegészítő memóriája

Szakirodalmi gondolkodás Terápiás gondolkodás

Információ-megosztás Gyógyító-tevékenység

Adatok

Értékek Tények

Bizonyítékok

EredményekCélok

Érzések
Hajtóerők

Szokások

Észlelések
Érzékelés

M
ár

ka
 h

aj
tó

er
ők
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Az észlelt elemeknek döntő jelentősége van

Bal agyfélteke Jobb agyfélteke

Az orvosok sokszor
mondják, a döntéseiket 
mindig a tények alapján 
hozzák meg…

TÉ
NYEK

…azonban a pszichológiai kutatások 
az mutatják, hogy az érzelmi és 
nem tudatos észlelések 
gyakran felülírják a racionális
megfontolásokat a felírási 
döntések során!

ész
lel
ése
k
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Vényköteles gyógyszer márkaértéke = Észlelt terápiás érték

Szakirodalmi gondolkodás és Terápiás gondolkodás

Diagnózis Terápiás helyzet
Betegprofil Percepció a betegről, diagnosztikus jel
Felidézés (recall) Felismerés - ismerős
„Digitális” „Analóg”
Időigényes Gyors
Szakmai alapú Terápiás viselkedés alapú

szegmentáció
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A kétféle memória

SajátélményTudás felújításaInformáció-igény

IsmerősségFelidézésIsmeret

Eszébe jutVálasztásMegoldás

Tapasztalat
észlelés, érzelmek

Információ, tanulásEmlékezés alapja

„Tudom”„Emlékszem”Válasz

Régebbi, elvontÚjabb, tényszerűInformáció-tartalom

Gyors, automatikusLassabbDöntés

BegyakoroltRacionális
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A lényeg a racionális tudás alatt van

készségek
ismeretek

feladatok
előírások

énkép
adottságok

motivációk
sajátélmények

értékek

státusz

vonzódás

tabuk
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Terápiás asszociáció

Verbális/racionális 

tudás

Begyakorolt 

tapasztalat

Kulcs-
szó

M é l y   r e z o n a n c i a

Hasonló szó

Egész más hatás
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Terápiás választás

Feladat felismerése, 
azonosítása 

Gyors 
asszociáció a 
Megoldásra

Terápiás
tapasztalat

Használati helyzet

Orvos

Gyógyszermárka

Érzelmi
hatás
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Implementáció a gyakorlatban – a kihívás
Újabb taggal bővült egy bevált vérnyomáscsökkentő család

A valsartan hatóanyagot tartalmazó gyógyszer család bővült Diovan

- piacvezető

- erős márkaérték

- bizalom

EXFORGE

Pozícionálás

Üzenet

Stratégia

Taktika

12
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Az Exforge jellemzése
Innovatív fix kombináció – terápiás választás Magyarországon? 

+Bizalom, érzelmi 
biztonság

Studyk, pl. VALUEKipróbált, bizonyított10.

++Összehangolt kettő
hatás

ARB+CCBKettős 
hatásmechanizmus

9.

0Kevesebb a munkájaVizsgálatokVédő hatás8.

---Nehézség a 
meggyőzés

3000 Ft-os térítési díjDrága (percepció)7.

0Biztosabb hatásNapi egyszeriEgyszerű alkalmazás6.

+Betegnek jó, beszedi, 
szereti

MéretApró tabletta5.

0EgyszerűKinetika24 órás hatás4.

+/0Kevés macera2 helyett 1Jobb compliance3.

++Több siker, elégedett 
beteg

Nincs köhögés, kevés
ödéma

Kevés mellékhatás2.

+++Kevesebb munka-43 HgmmHatékony1.

Előny/hátrányOrvos hasznaAdat/tényTulajdonság

+Bizalom, érzelmi 
biztonság

Studyk, pl. VALUEKipróbált, bizonyított10.

++Összehangolt kettő
hatás

ARB+CCBKettős 
hatásmechanizmus

9.

0Kevesebb a munkájaVizsgálatokVédő hatás8.

---Nehézség a 
meggyőzés

3000 Ft-os térítési díjDrága (percepció)7.

0Biztosabb hatásNapi egyszeriEgyszerű alkalmazás6.

+Betegnek jó, beszedi, 
szereti

MéretApró tabletta5.

0EgyszerűKinetika24 órás hatás4.

+/0Kevés macera2 helyett 1Jobb compliance3.

++Több siker, elégedett 
beteg

Nincs köhögés, kevés
ödéma

Kevés mellékhatás2.

+++Kevesebb munka-43 HgmmHatékony1.

Előny/hátrányOrvos hasznaAdat/tényTulajdonság
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A bevezetés előtt 8 hónappal – a marketing kérdései a kutatóhoz
Mikor vagy milyen esetekben választanák az orvosok az Exforge-ot?

• 2 in 1 milyen előnyöket képvisel?
• Mi biztosít akkora előnyt, hogy a plusz 2400 Ft térítési díjat

igazolja?
• Mi a markáns probléma, aminek megoldása egyedivé teszi az 

Exforge-ot?
• Miről fog váltani?
• Mikor fog váltani?
• Hogyan történik meg a terápiaváltás? 
• Beteg terápiahűsége hogyan érhető el?
• Hogyan tesszük hihetővé az Exforge egyedi előnyeit?
• Exforge célcsoporja: ARB-t írók vagy új felírók is?

14
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Terápiás gondolkodás – cselekvés (kinek adjam?)
Mikor vagy milyen esetekben választanák az orvosok az Exforge-ot?

• Mi a terápiás folyamat elakadása a mindennapi gyakorlatban? 
• Mi jellemzi ezt?
• Milyen terápiás szituációkban vannak komoly nehézségei az orvosoknak?
• Mi jellemzi ezeket a terápiás szituációkat?
• Ezekben a helyzetekben az orvos mivel szembesül a beteg láttán?
• Hogyan hozhatók be az orvosok gondolkodásába a magasabb kockázat 

által megkövetelt hosszú távú kezelési szempontok a rövid távú
vérnyomáskontrollon túl?

• Hol és hogy csapódik le a probléma?
• Mi a diagnosztikus jel az orvos fejében?
• Miként tehetők az orvosok empatikussá a betegek teljes életére a 

vérnyomásértékek helyett?

15
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Action Method®
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Újabb pszichológiai módszerek üzleti alkalmazása

• Cselekvést helyezi a középpontba

• Valós sajátélményekkel dolgozik

• Három alkalmazási forma

1. Kvalitatív piackutatás

2. Kutatási eredmény bemutatója értékesítőknek

3. Ügyfelek képzése – B2B piacon

Dr. Lantos Zoltán és Dr. Simon Judit: Gyógyszeripari márkázás; Pirulakatedra füzetek 2006. 
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A módszertan lényege

• Csoportos projekciós módszer egy modellezett élethelyzet 
megfigyelésével.

• A fogyasztó által észlelt – benne élő – folyamatot előre meghatározott 
élethelyzetekben figyeljük meg.

• Különböző gyakorlatok segítségével kivetítjük a résztvevők
– belső hangjait, mondatait, képeit, érzéseit, érzelmeit

• Választ kapunk arra:
– Milyen jelek indukálják a döntést?
– Milyen tényezők befolyásolják?
– Hol van elakadás a folyamatban? -> UNMET NEED

18
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Unmet Need Explorer

• Az Insight kutatások új generációja
• A döntés gondolkodási keretet írja le - Használati helyzet
• Leírja az automatikus, non-verbális Döntéshozatali folyamatot
• Részletes Folyamatelemzést biztosít
• A folyamat két meghatározó pontját mutatja meg:

– A vásárlási döntést kiváltó trigger jelet – „kulcsszó”, amire rezonál a 
vevő

– A folyamatban jelentkező blokkokat – KIELÉGÍTETLEN IGÉNY
• Új megoldás Pozíció

• +Támogatja a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”
megközelítést, stratégiailag globálisan, érzelmileg lokálisan.
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Unmet Need Explorer csoportos projekciós módszer

• A fogyasztó által észlelt folyamat pontos leírása
• Ilyen például egy automatikus, non-verbális elemeket tartalmazó

döntési folyamat
• Folyamatelemzés egy modellezett élethelyzet megfigyelésével

Belső hangok, mondatok, képek, érzések, érzelmek
• Milyen jelek indukálják a döntést?
• Milyen tényezők befolyásolják?
• Hol van elakadás a folyamatban? -> UNMET NEED

• Megoldás – gyakorlati „teendő” Pozícionálás
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A kutatás eredményeként javasolt pozíció

Manifeszt célszervkárosodás

Összetett hipertóniás esete
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További új típusú pozíciók

Az iszkémiás teher csökkentése

Több időt ad a szívnek

Alvászavar

Felborult napi ritmus

Kardiovaszkuláris prevenció

Őrködik a beteg állapota felett
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Koncepcióteszt

Háziorvosok és kardiológusok egyaránt

• A Diovan és Diovan HCT jellemző helye a terápiában a hipertónia 
kezdeti stádiumában van.

• Az Exforge inkább az összetettebb esetekre való
– amikor többféle szempontnak kell megfelelni,
– illetve lejjebb kell vinni a vérnyomást.
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Szigorodó célértékek a hipertónia 
kezelésében

140/90 Hgmm
130/80 Hgmm

A különböző terápiás helyzetek eltérő
megoldásokat igényelnek

A két gyógyszert más-más terápiás helyzetre pozícionáltuk 
kommunikációnkban

DIOVAN EXFORGE
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Szigorodó célértékek fennálló hipertónia és társbetegségek esetén 
– új irányelvek

Forrás: *ESH/ESC ajánlás (2007, Milánó)
**III. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia (2007. november 9.)

DIOVAN EXFORGE
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Az Exforge pozíciója
Összetett hipertóniás beteg – többféle szempontnak kell megfelelni

Pl. Hipertóniás és diabeteses beteg
Hipertónás és ISZB-s beteg
Hipertóniás és vesebeteg
Hipertóniás és perifériás érbeteg, stroke-os, metabolikus 
szindrómás stb.

• Ez a pozíció független a hipertónia súlyossági fokától 
• Szakmai előny: Ezeknél a betegeknél az orvos agresszív vérnyomáscsökkenést 

tud adni a betegeknek és emellett megállítja a betegség(ek) progresszióját!!!
• Személyes haszon: Az orvos egyszerű, biztos megoldást kap, kevesebb 

mérlegelésre van szüksége, kevesebb időre van szükség. Továbbá ez sikert, 
elismerést jelenthet számára, és felszabadulást a helyzetből adódó nyomás alól

Az Exforge azon hipertónás betegek hatékony vérnyomáscsökkentő gyógyszere, 
akik a hipertónia mellett manifeszt, (definitív, kialakult) társbetegséggel is 
rendelkeznek. 
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Hazai Benchmark
EXFORGE: Kiváló gyógyszer bevezetés a CV piacon

Az első 12 hónap eladási adatai (érték, mio HUF)
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   EXFORGE (80+160)

   PLAVIX

   CADUET

   TRITACE HCT
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Nemzetközi Benchmark
A magyarországi Exforge bevezetés nemzetközi összehasonlításban is sikeres 

Exforge Value MS (%) on AHT Market
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Vérnyomáscsökkentő gyógyszerek piaci részesedése (értékben) 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

 M
1/0

4
 M

3/0
4
 M

5/0
4
 M

7/0
4
 M

9/0
4

M11
/04

 M
1/0

5
 M

3/0
5
 M

5/0
5
 M

7/0
5
 M

9/0
5

M11
/05

 M
1/0

6
 M

3/0
6
 M

5/0
6
 M

7/0
6
 M

9/0
6

M11
/06

 M
1/0

7
 M

3/0
7
 M

5/0
7
 M

7/0
7
 M

9/0
7

M11
/07

 M
1/0

8
 M

3/0
8
 M

5/0
8
 M

7/0
8
 M

9/0
8

M11
/08

 M
1/0

9
 M

3/0
9
 M

5/0
9
 M

7/0
9
 M

9/0
9

M11
/09

Exforge Diovan (HCT) Total Valsartan
(Co)Aprovel Cozaar/Hyzaar Losartan Gen.
Covercard
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Forrás: IMS View (pharmacy only)
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“A csúcson mindig van hely.” (Daniel Webster)

GfK LHS HealthCare Új dimenziók az ügyfelek elérésében 2010. május 13.

Growth from Knowledge 



Dr. Oetker ChocoDr. Oetker Choco--Choco Choco 
forrforróó csokolcsokolááddéé

Boros Réka
Kiss Zsuzsanna
Latif Sheida
Mélykuti Hanna
Tóth Tímea

Szeminárium vezető: Neulinger Ágnes
2010. Május 13.

A prezentA prezentáácicióó felfelééppííttéésese
A kutatás célja
A kutatás módszertana 

A piac és a márkák ismertsége
Fogyasztási és vásárlási szokások
Termékjellemzők fontossága
Fogyasztói csoportok
Az egyes márkák megítélése
Choco-Choco kedvelők és nem fogyasztók 

A célcsoport elérése, promóció típusok
A felmérés korlátai, további kutatási irányok

A kutatA kutatáás cs cééljalja

Cél: 
◦ A forró csokoládé fogyasztás feltérképezése
◦ A Choco-Chocoval szembeni attitűdök

Hipotézisek:
◦ Íz, ár, gyors elkészítés a legfontosabb
◦ Demográfiai jellemzők befolyásolják a fogyasztást
◦ Choco-choco: magas ismertség, pozitív összkép



A kutatA kutatáás ms móódszertanadszertana

VizsgVizsgáált klt kéérdrdéésksköörröökk

Tágabb piac: forró italok
Márkák ismertsége
Fogyasztási- és vásárlási szokások
Forró csokoládé márkák rangsorolása
Choco-choco megítélése
Médiafogyasztási szokások
Demográfiai jellemzők 

A minta A minta öösszetsszetéételetele

Önkényes mintavétel: 18-40 éves lakosság
Online adatfelvétel, 150 fős minta
Felülreprezentált csoportok:
◦ Fiatalok
◦ Nők
◦ Fővárosiak
Korlátok: 
◦ Nem véletlen 
◦ Nem reprezentatív
◦ Kis elemszám



A tA táágan gan éés szs szűűken ken éértelmezett rtelmezett 
piac, az egyes mpiac, az egyes máárkrkáák ismertsk ismertséégege

A legnA legnéépszerpszerűűbb forrbb forróó ital a tea ital a tea éés a ks a káávvéé

Hetente legalább két alkalommal fogyasztott forró italok

Bázis: megkérdezettek, n= 150 fő
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A kávé fogyasztók között 
több az idősebb
A tea fogyasztók között több 
a nő

A legismertebb a Boci A legismertebb a Boci éés a Chocos a Choco--Choco mChoco máárkarka

Forró csokoládé márkák spontán és támogatott ismertsége

Bázis: megkérdezettek, n= 150 fő
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A legismertebb ChocoA legismertebb Choco--Choco mChoco máárka a Classicrka a Classic

A Choco márkák támogatott ismertsége és kedveltsége

Bázis: ismeri a Choco márkát, n=75 fő
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FogyasztFogyasztáási szoksi szokáásoksok

A forrA forróó csokolcsokolááddéé ritkritkáán fogyasztott termn fogyasztott terméék k –– a a 
fogyasztfogyasztáás a ds a déélutlutááni ni éés esti s esti óórráákra koncentrkra koncentráállóódikdik

Forró csokoládé fogyasztás gyakorisága és változása napszakok szerint

Bázis: fogyasztott már forró csokoládét, n= 130 fő

Súlyozás nélkül
A fogyasztás gyakoriságával súlyozva



A forrA forróó csokolcsokolááddéét jellemzt jellemzőően en öönmagnmagáában ban 
fogyasztjfogyasztjáák,  egyedk,  egyedüül vagy kettesbenl vagy kettesben

A forró csokoládéval együtt fogyasztott termékek és a fogyasztás környezete

Bázis: fogyasztott már forró csokoládét, n=130 fő
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Forró csokoládé vásárlás gyakorisága, jellemző kiszerelés, rezervációs ár

Bázis: fogyasztott már forró csokoládét, n= 130 fő, vett már forró csokoládét, n=100
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Az egyes termAz egyes terméékjellemzkjellemzőők k 
fontossfontossáágaga

A legfontosabbak a termA legfontosabbak a terméék generikus jellemzk generikus jellemzőőii

Az egyes termékjellemzők fontossága

Bázis: fogyasztott már forró csokoládét, n= 130 fő
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idősek
fiatalok

A korcsoportok hasonlA korcsoportok hasonlóó preferencipreferenciáákkal kkal 
rendelkeznekrendelkeznek

A termékjellemzők fontossága korcsoportonként
Bázis: fiatal fogyasztók (18-24) n=73, idős fogyasztók (25-40) n=55



A termA terméékek megkek megííttéélléésséének fnek főő
dimenzidimenzióóii

A forrA forróó csokolcsokolááddéé megmegííttéélléésséének fnek főő dimenzidimenzióói: i: 
igigéényessnyesséég, vg, váállalatra koncentrllalatra koncentráálláás, s, íínyencsnyencséégg

igényesség, 
tudatosság 

vállalatra, 
márkára 

koncentrálás 
ínyencség 

tartalmazzon 
vitaminokat 

gyártás 
helye 

állag, 
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gyártó  
vállalat illat 

különleges ízekben is 
kapható 

jó  a 
reklámja krémesség 

ne legyen hizlaló   

A fiatalok szA fiatalok száámmáára az alapjellemzra az alapjellemzőők a k a 
legfontosabbaklegfontosabbak

Igényesség, tudatosság

Vállalatra, márkára koncentrálás

Ínyencség



A fiatalok szA fiatalok száámmáára az ra az 
alapjellemzalapjellemzőők a legfontosabbakk a legfontosabbak

HHáárom csoport azonosrom csoport azonosííthatthatóó::
imimáázs zs éértrtéékelkelőő, , éérdektelen rdektelen éés terms terméékre kre 

koncentrkoncentráállóó

szempontok imázs értékelő érdektelen termékre 
koncentráló 

elemszám 32 66 21 
tudatos, igényes - - + 
márkára, vállalatra 
koncentráló + - - 

mennyit fizetne egy 
tasakért 177 214 149 

fogyasztás 2-3 hetente ritkán havonta 
vásárlás ritkán legritkább ritkán 

leginkább kedvelt márkák Boci, La Festa, 
Milka 

Boci, Cadbury, 
Choco Boci, Choco 

nők aránya + - + 
kor 26 25 26 
 

Az egyes mAz egyes máárkrkáák k 
kedveltskedveltsééggéének, megnek, megííttéélléésséének nek 

meghatmeghatáározrozáásasa



A kA kéét leginkt leginkáább kedvelt mbb kedvelt máárkarka
a Boci a Boci éés a Chocos a Choco--ChocoChoco

A forró csokoládé márkák rangsora

Bázis: ivott már forró csokoládét, n=117 fő

Boci

Choco
Milka Cadbury

La Festa

Nestlé

A Choco-Chocoval való elégedettség és az egyes jellemzők súlya
Bázis: ismeri a Choco-márkát, n=75

A ChocoA Choco--Choco mChoco máárka megrka megííttéélléésese
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termékjellemzők fontossága Choco

A Boci márkával való elégedettség és az egyes jellemzők súlya
Bázis: Boci kedvelők, n=42 

A Boci mA Boci máárka megrka megííttéélléésese
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A ChocoA Choco--Chocot kedvelChocot kedvelőők k éés s 
a nem fogyaszta nem fogyasztóók jellemzk jellemzéésese

A Choco kedveltségét 
nem befolyásolják:

Nem, Lakóhely, 
Lakhely, Végzettség

A Choco kedvelA Choco kedvelőők csak az k csak az ééletkorban tletkorban téérnek el rnek el 
jelentjelentőősen a mintabeli sen a mintabeli áátlagttlagtóóll
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25-40; 18
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Choco 
kedvelők

%

A Choco kedvelők demográfiája

Bázis: Chocot első helyre rangsorolók n= 28 fő

A Choco kedvelA Choco kedvelőők preferencik preferenciáái nem ti nem téérnek el rnek el 
jelentjelentőősen a mintsen a mintááttóóll

Az egyes tulajdonságok fontossága
Bázis: fogyasztók n=130, Choco kedvelők n=28
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A nem fogyasztást nem 
befolyásolják:

Kor, Lakóhely, Lakhely, 
Végzettség

A nem fogyasztA nem fogyasztóók csak a nemet illetk csak a nemet illetőően ten téérnek el rnek el 
jelentjelentőősebben a mintabeli sebben a mintabeli áátlagttlagtóóll

A nem fogyasztók demográfiája I.

Bázis: nem fogyasztók, n= 20 fő
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alkalmazhatalkalmazhatóóssáágaga

ÉÉlelmiszervlelmiszerváássáárlrláásnsnáál legfontosabb l legfontosabb 
a va váássáárlrláás helyszs helyszíínene

Médiahasználati szokások általánosan és élelmiszervásárlás előtt

Bázis: fogyasztók n=130, fiatal fogyasztók n=73
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A megkA megkéérdezettek fele nem talrdezettek fele nem taláálkozott forrlkozott forróó
csokolcsokolááddéé reklrekláámmal az elmmmal az elmúúlt idlt időőszakbanszakban

Forró csokoládé reklámmal való találkozás az elmúlt egy hétben

Bázis: fogyasztók n=130, fiatal fogyasztók n=73
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A fogyasztA fogyasztóók k ééletletéében a legfontosabb a munka,  ben a legfontosabb a munka,  
a ka köözzöösssséégi gi éélet let éés a szs a szóórakozrakozááss

Tevékenységek fontossága a fogyasztók életében

Bázis: fogyasztók n=130, fiatal fogyasztók n=73
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A legkedveltebb szabadidA legkedveltebb szabadidőős tevs tevéékenyskenyséégek a gek a 
ttáársasrsasáági esemgi eseméényeknyek

A fogyasztók által kedvelt szabadidős tevékenységek

Bázis: fogyasztók n=130, fiatal fogyasztók n=73
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A fogyasztA fogyasztóók leginkk leginkáább a mogyorbb a mogyoróós s éés a s a 
fehfehéércsokolrcsokolááddéé íízeszesííttéést prst próóbbáálnlnáák kik ki

Az egyes ízeket kipróbálni vágyók aránya

Bázis: ismeri a Choco márkát, n=94 fő
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Az egyes promóciókat kipróbálni vágyók aránya

Bázis: ismeri a Choco márkát, n=94 fő

A legnA legnéépszerpszerűűbb prombb promóócicióó az ajaz ajáándndéék bk böögre gre 
éés a ketts a kettőőt fizet ht fizet háármat kap akcirmat kap akcióó

48

45

31

25

17

16

5

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ajándék bögre

2-t fizet hármat kap

árakció

kóstoltatás

szakácskönyv 
felhasználási …

nyereményjáték

ajándék sütemény

egyik sem

%

A felmA felméérréés korls korláátai, tovtai, továábbi bbi 
kutatkutatáási irsi iráányoknyok



A felmA felméérréés korls korláátai, kutattai, kutatáási irsi iráányoknyok

Mintavétel sajátosságai
Alacsony elemszám 
Ellentmondásos rangsorolás

Új szegmentációs ismérvek szükségesek
◦ Kvalitatív kutatás
◦ Conjoint

KKööszszöönjnjüük a figyelmet!k a figyelmet!
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Innovatív hatékonyság és költségoptimalizálási 
lehetőségek a kiskereskedelemben

A piackutatás napja – Sánta Zoltán, piacfejlesztési menedzser
GfK Hungária Piackutató Intézet 
2010 május 13. Budapesti Corvinus Egyetem 
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A vállalati adatok többségének (kb. 80%) van térbeli vonatkozása. 

Példa: minden cím rendelkezik postai irányítószámmal, mely 
segítségével az ügyfelek, székhelyek vagy raktárak egy digitális 
postai irányítószámos térkép létrehozásával megjeleníthetővé
válnak.

A geomarketingben a vállalat specifikus adatait kombinálják a 
regionális piaci adatokkal, mint például a GfK Vásárlóerő, és ezáltal az 
adatok ábrázolhatóvá és kiértékelhetővé válnak a digitális térkép 
segítségével (piaci potenciál elemzése lehetővé válik). 

Geomarketing története: 
először a nyolcvanas években merült fel: a különféle gazdasági adatokat 
a térben elfoglalt helyük alapján kapcsolták össze, és így jutottak fontos 
következtetésekre.

Hatékonyság és költségoptimalizálási lehetőségek: Geomarketing
Mi az a Geomarketing?

Térkép

Adat

+
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Milyen adatok kerülhetnek be?
Céges belső és külső piaci adatok

VVáássáárlrlóóererőő = elm= elmééletileg elkletileg elköölthetlthetőő jjöövedelemvedelem
SzSzáámmííttáássáának alapja:nak alapja:

APEH jAPEH jöövedelemvedelem--statisztikstatisztikáákk
KSH TKSH T--STAR adatbSTAR adatbááziszis
FoglalkoztatFoglalkoztatáási hivatal adataisi hivatal adatai
GfK cenzus adatokGfK cenzus adatok

Milyen adatokat tartalmaz?
laklakóónnéépesspesséég/hg/hááztartztartáások szsok száámmáátt
a tera terüületi egysleti egyséégek nevgek nevéétt
a va váássáárlrlóóererőő nagysnagysáágaga
vváássáárlrlóóererőő indexindex

Mire használható?

éértrtéékeskesííttéési lehetsi lehetőősséégegekk meghatmeghatáározrozáássáárara
a forgalom a forgalom éértrtéékelkeléésséérere

ccéélok kitlok kitűűzzéésséérere
potencipotenciááll feltfeltáárráássáárara

éértrtéékeskesííttéési tersi terüületek letek öösszehasonlsszehasonlííttáássáárara
terterüületi elemzleti elemzéések elksek elkéészszííttéésséérere

regionregionáális kommuniklis kommunikáácicióó kidolgozkidolgozáássáánnááll
piaci terpiaci terüületek kivletek kiváálasztlasztáássáára (expanzira (expanzióó))

Céges belső adatokCéges belső adatok

• Látogatandó partnerek, 
boltok, telephelyek címe, 
elhelyezkedése 
(„geokódolás”)

• Képviselők és boltok 
összerendelése, kialakított 
képviselői hálózat

• Havi, heti látogatási 
frekvenciák

• Nyitvatartási-, munkaidő, 
egyéb időbeni 
megszorítások

• Látogatási időszükséglet 
pl. boltkategóriánként

• Rep-ek lakóhelye, napi 
kiindulási helye

• Látogatandó partnerek, 
boltok, telephelyek címe, 
elhelyezkedése 
(„geokódolás”)

• Képviselők és boltok 
összerendelése, kialakított 
képviselői hálózat

• Havi, heti látogatási 
frekvenciák

• Nyitvatartási-, munkaidő, 
egyéb időbeni 
megszorítások

• Látogatási időszükséglet 
pl. boltkategóriánként

• Rep-ek lakóhelye, napi 
kiindulási helye

Külső piaci, pl. GfK vásárlóerő adatokKülső piaci, pl. GfK vásárlóerő adatok

EredményEredmény

• 10-30% utazási 
költség megtakarítás 

• Átláthatóság, számon 
kérhetőség

• Üzleti potenciál jobb 
kihasználása

• Képviselői hálózat 
nagyobb hatékonysága

• 10-30% utazási 
költség megtakarítás 

• Átláthatóság, számon 
kérhetőség

• Üzleti potenciál jobb 
kihasználása

• Képviselői hálózat 
nagyobb hatékonysága
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Hatékonyság és költségoptimalizálási lehetőségek
Geomarketing megoldások, alkalmazási területek

Geomarketing: korszerű marketing-kutatási módszer 

Üzleti információs alkalmazás, napi és stratégiai tervezésre

Piaci és üzleti adatok területi vetületének együttes ábrázolása 
és elemzése, szoftver segítségével

miben rejlenek egy vállalat megtakarítási

lehetőségei?

hol vannak még feltáratlan növekedési

potenciálok?
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Hogyan tudjuk mindezt munkánk során hasznosítani?

Segítséget nyújt eladási és marketing 
tevékenységünk kiértékelésében, piaci 
potenciálunk hatékonyabb 
feltárásában

Ábrázolhatjuk vevőink, vagy 
versenytársaink eloszlását

Megjeleníthetjük térképünkön 
piaci teljesítményünket (forgalom, 
disztribúció, penetráció, stb.)

Átfogó analízisek, diagramábrá-
zolásokkal illusztrálni tudjuk 
értékesítési területeinket és 
hozzáigazíthatjuk a piac 
változásaihoz

Lépéselőnyt biztosít a piacon!

6

2010. május 13Innovatív hatékonyság és költségoptimalizálási lehetőségek a kiskereskedelembenGfK Hungária

Milyen területeken használható a geomarketing?

Értékesítés Marketing Kontrolling

Területi tervezés Média tervezés Vállalati beszámolókhoz

Expanzió tervezés Direkt Marketing Portfólió analízis

Lokáció analízis Célcsoport meghatározása Benchmark meghatározás

Versenytársak feltérképezése Célterület meghatározása Projekt sikerességének 
megállapítása

Bolthálózat optimalizálása Képviseletek meghatározása Értékesítési csapat munkájának 
kiértékelése

Cél meghatározása az 
értékesítésben Riportok/brosúrák

Értékesítési/szolgáltatási területek 
optimalizálása Prezentációk
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Milyen szektorokban alkalmazzák ezt az eszközt a gyakorlatban?
FMCG

FMCG
Reklám
Egyesületek
Autóipar
Bankok, pénzügyi intézetek
Építőipar
Kereskedelem
Elektonikai ipar
Környezetvédelem
Egészségügy

Gyógyszeripar
Rendőrség
Kiadók
Statisztikai hivatalok
Telekommunikáció
Turizmus
Szállítmányozás & logisztika
Egyetemek, főiskolák
Állami intézmények
Egészségügyi technológia

Kereskedői oldal: Szórólapszórás, vonzáskörzetelemzés, telephelykutatás

Gyártói oldal: Területi tervezés, távolságanalízis, portfólióanalízis
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Területi tervezés célja

A vállalkozás optimalizálja piaci értékesítését. Az eljárásmód sokféle lehet:

hatékonyabbá tenni a vevők kiszolgálását

A piac egyes területein nagyobb hangsúlyt 

fektetni az új ügyfelek akvizíciójára

A forgalmat a meglevő ügyfelekkel növelni

Teljesen új területi struktúra
tervezése.

Meglevő területi struktúrát részben, 
vagy egészben átalakítani.

Az üzletkötői hálózatot csökkenteni, 
vagy növelni. 
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Geomarketing
RegioGraph – Piaci potenciálok kiaknázása

05 Partnerek száma

Stratégiai 
döntéselőkészítés –
potenciálkiaknázás

Ismerje fel a „gyenge”
és „erős” régiókat és 
vizsgálja azokat 
különböző attribútumok 
szerint.
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Piaci adat példa: GfK Általános és Kiskereskedelmi Vásárlóerő 2009

A geomarketing új eszköze lényegre törő
térképek formájában segítséget nyújt:

A regionális összefüggések és 
potenciálok felismeréséhez

Sokféle analízis lehetőségével 
stratégiai döntések meghozatalában

Integráltuk a GfK Általános 
Vásárlóerő adatokat is

Komplexebb vizsgálatokhoz, területi 
optimalizáláshoz és üzleti stratégia 
alkotásához szoftvereket - a GfK 
RegioGraph Analysis, vagy 
RegioGraph Planning - ajánlunk.

GfK Geomarketing 
Hol van a potenciál (pénz)?

Piaci és üzleti adatok területi vetületének 
együttes ábrázolása és elemzése
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GfK Geomarketing
Portfolióanalízis, hol érhető el a célcsoport?

DIGITÁLIS TÉRKÉPEK+ADATOK=GEOMARKETING

POTENCIÁL-ELEMZÉS –
hol érhető el a célcsoport?

Portfolió elemzés:
piac felvevőképessége 

(vásárlóerő adat) 
+ 

a vállalkozás regionális 
forgalma

1, magas felvevőképesség, magas forgalom
2, alacsony felvevőképesség, magas forgalom
3, alacsony felvevőképesség, alacsony forgalom
4, magas felvevőképesség, alacsony forgalom

12

2010. május 13Innovatív hatékonyság és költségoptimalizálási lehetőségek a kiskereskedelembenGfK Hungária

Esettanulmány - Távolságanalízis

Bútor áruház célja:      profil megerősítése a vonzáskörzetben 
Lehetséges eszközök:  újság hirdetés vagy nagy tömegeket megcélzó Direkt Mail 
Felmérés alapján:       bútor vásárlás céljából az emberek többsége maximum 1 órát hajlandók utazni

FELADAT: hány háztartás található 60 percnyi utazó távolságra (potenciális vevőkör nagysága)
Szükséges plusz adat: lakosságra és háztartásokra vonatkozó adatok 
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Köszönöm a figyelmet!

Sánta Zoltán     Piacfejlesztési menedzser mail: zoltan.santa@gfk.com

tel:    1-452-30-59

Sánta Zoltán     Piacfejlesztési menedzser mail: zoltan.santa@gfk.com

tel:    1-452-30-59
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Sikeres választási előrejelzés innovatív technikával

Kurucz Imre
NRC Piackutató

A Piackutatás Napja, Budapesti Corvinus Egyetem, 2010. május 13.

Az NRC 2010-ben – innovatív megoldások

mindent az internetezőkről

online omnibusz
18-49 éves lakosság

honlap használhatósági teszt
reklámteszt, reklám-benchmark

kísérlet
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az igazság pillanata

2010. április 11.
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Előzmény: NetHangulat kutatás – havi online tracking

Forrás: hvg.hu NetHangulat index, NRC, 2005-2010

2006-os országgyűlési választások

megszorító intézkedések bejelentése

kormányválság pénzügyi válság kezdete

kormányfőkeresés

2010-es országgyűlési választások

Az internetezők közhangulata százas skálán

Az online adatfelvétel alapfeltétele:

legalább 60%-os internetpenetráció
a célcsoportban

Kizáró tényezők:

elérhetetlen szegmens
a célcsoportnak van olyan jelentős szegmense,
amelyet nem vagy alig lehet elérni az interneten

a téma nem független az internethasználattól 
a kutatás eredményeit torzíthatja az a tény,
hogy csak internethasználókat kérdezünk meg
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47%

A felnőtt hazai lakosság 47%-a használja az internetet

Forrás: TNS-NRC InterBus 2009

Az internetet legalább havonta használók aránya…
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legfeljebb
alapfokú

középfokú

felsőfokú

végzettség szerinti bontásban

Forrás: TNS-NRC InterBus 2009

A szűk keresztmetszet:

azok a 60 évnél idősebb állampolgárok,
akik legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkeznek

a felnőtt népesség 20%-át teszik ki,
de csak kevesebb mint 2%-uk internetezik
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Pártpreferencia-vizsgálat online mintán

az 50 (és főleg a 60) felettiek körében szinte csak a magasabb
státuszúakat érjük el

a pártok online jelenléte különbözik offline jelenlétüktől és aktivitásuktól 

az online alulméri:

az online felülméri:

Ha az online kutatás kritériumai sérülnek:
a megoldás a hibrid adatfelvétel

online
&

személyes

online
&

telefonos

Választási előrejelzés hibrid technikával
NRC, 2010 április

online adatfelvétel kiegészítve telefonos interjúkkal

18-49 évesek => online

50 felettiek => online + telefonos

1050 online, 150 telefonos interjú
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Az igazság pillanata – becslés vs. tényleges eredmények

Forrás: NRC online-telefonos választási előrejelzés, 2010 április (n= 1200 fő)

Köszönöm a figyelmet!

Kurucz Imre

06-20-977-42-02

imre.kurucz@nrc.hu

www.nrc.hu

http://onlime.blog.hu







Alapminta 
kvótázott

Boost minta 
river sampling

összes megkérdezett 
1913 fő

Alapsokaság

fogyasztók

fogyasztók 
1247 fő



Kérdőív felépítése:
I. Fájdalomcsillapítási szokások általában

1. Egy háztartásra jutó fájdalomcsillapító fogyasztás
2. A fájdalomcsillapítók elutasításának okai
3. Tabletta és nem tablettás fcs. használati szokások 

általában 
II. Fájdalomcsillapítás tablettával: 
márkaismeret és –használat

1. Spontán és támogatott márkaismertség és - használat
2. Kipróbálási hajlandóság, márka imázs

III: Nem tablettás fájdalomcsillapítás: 
márkaismeret és –használat

1. Spontán és támogatott márkaismertség és - használat
2. Kipróbálási hajlandóság, márka imázs

IV. Vásárlási folyamat
1. Termékválasztást befolyásoló tényezők
2. Árrugalmasság 
3. Hatóanyagok ismerete

Mit vizsgál az elemzés?

1. Általános láz- és fájdalomcsillapító használati 

szokások (külön tabletta és kenőcs), 

2. Láz- és fájdalomcsillapító márkák ismertsége és 

használata, 

3. Márka imázs (külön tabletta és kenőcs),  

4. Vásárlási döntéshozatal 

5. Média használat 



Vizsgált fogyasztói csoportok

• Tabletta használók

• Kenőcs használók

• Általános fájdalomcsillapító tabletta használók

• Elsősorban fejfájás elleni fájdalomcsillapító tablettát 
használók

• Elsősorban izom- és izületi fájdalom elleni 
fájdalomcsillapító használók

• Elsősorban megfázás és láz elleni fájdalomcsillapító
tablettát használók

• Prémium kategóriájú kenőcs használók

• VFM kategóriájú kenőcs használók

14

Tabletta/kenőcs használói csoportok

Tabletta/kenőcs használói csoportok (%)

Bázis: alapminta (n=1913)

A felmérést megelőző 6 hónapban a megkérdezettek 74%-a használt 
fájdalomcsillapítót tabletta vagy kenőcs formában. 

A válaszadók egynegyede kenőcsöt és tablettát is alkalmazott.

15

Tabletta/kenőcs használói csoportok
– életkor szerinti összehasonlítás

Korcsoportok aránya az adott csoporton belül (%)

Bázis: adott csoportba tartozók, alapminta 

A tablettát használók korcsoportonkénti aránya egyenletesen oszlik el az egyes 
korosztályok között, míg a kenőcs használók között kisebb a 35 év alattiak 

aránya.
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Tabletta/kenőcs használói csoportok
– nemek szerinti összehasonlítás

Nemek aránya az adott csoporton belül (%)

Bázis: adott csoportba tartozók, alapminta (n=1913)

A tabletta használók 56%-a nő, a kenőcs használók között a gyengébbik nem 
aránya 47%-ra csökken.
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Tabletta/ kenőcs használat
(elmúlt 6 hónap)

Bázis: alapminta (n=1913)

A megkérdezettek mindössze 10%-a mondta, hogy a háztartásában senki sem 
használt fájdalomcsillapító tablettát az elmúlt 6 hónapban. 

Ugyanez az arány a kenőcsök esetében 40%.

18

Tabletta/kenőcs használat gyakorisága
(elmúlt 1 hónap)

Az elmúlt 1 hónapban milyen gyakran használt Ön fájdalomcsillapító TABLETTÁT / 
KENŐCSÖT? (%)

Bázis: adott csoportba tartozók, alapminta

Bár tablettát többen használnak, a használók táborában több az un. alkalmi 
használó, akik a megkérdezést megelőző egy hónapban csak egyszer nyúltak 

fájdalomcsillapító után.
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Tabletta használat okai

Bázis: vett be tablettát az elmúlt 6 hónapban (n=1247)

Legtöbbször milyen alkalmakkor szokott bevenni láz- vagy fájdalomcsillapító
TABLETTÁT? (%)

A fájdalomcsillapító tabletta szedésének leggyakoribb oka a fejfájás és a magas 
láz.

20

Tabletta használat okai
- életkor szerint

Bázis: adott demográfiai csoportba tartozók (alapminta)

Legtöbbször milyen alkalmakkor szokott bevenni láz- vagy fájdalomcsillapító
TABLETTÁT? (%)

Láz, vagy hasi fájdalom esetén 45 év alatt jóval nagyobb arányban szednek 
tablettát, míg a 45 évnél felettiek esetében megnő az izületi és reumatikus 

fájdalmak tablettás kezelése.

21

Kenőcs/gél használat okai

Bázis: használt kenőcsöt vagy gélt az elmúlt 6 hónapban (n=656)

Legtöbbször milyen alkalmakkor szokott fájdalomcsillapító KENŐCSÖT VAGY GÉLT 
használni? (%)

Kenőcsöt jellemzően izületi fájdalmak, nyak és hátfájás esetén használnak, de 
23% említette az izomláz, izomfájdalmak miatti alkalmazást is.
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Kenőcs/gél használat okai
- életkor szerint

Legtöbbször milyen alkalmakkor szokott fájdalomcsillapító KENŐCSÖT VAGY GÉLT 
használni? (%)

Bázis: adott demográfiai csoportba tartozók (alapminta)

Míg az izületi fájdalmakra történő kenőcs használat minden korcsoportban 
egyaránt jellemző, addig az izomláz, izomfájdalmakra való használat a 35 év 

alattiak esetén jellemzőbb.
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Márkaválasztás leggyakoribb okai
- nemek szerint, tabletta

Bázis: tabletta használók

Miért választja azt a láz- vagy fájdalomcsillapító TABLETTÁT, amelyet 
leggyakrabban használ? (%)

A márkaválasztás legfontosabb okai a férfiak és nők esetében hasonlóak.
Egyedül a hatóanyag alapján történő választás esetén látunk nagyobb eltérést.  

24

Márkaválasztás leggyakoribb okai
- nemek szerint, kenőcs

Bázis: kenőcs használók

Miért választja azt a fájdalomcsillapító KENŐCSÖT/GÉLT, amelyet leggyakrabban 
használ? (%)

A figyelemre méltó eltérés a hatóanyag alapján történő márkaválasztásban van.  
A férfiak 5x nagyobb arányban említették, hogy „azért használom ezt, mert mást 

nem ismerek”.
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Fájdalomcsillapítók iránti attitűd 

Bázis: használ fájdalomcsillapító tablettát vagy kenőcsöt 

Jelölje, hogy az alábbi láz- és fájdalomcsillapítással kapcsolatos kijelentések mennyire 
igazak Önre! (%) 

A válaszadók 44%-a nyitott a reklámokra, 46%-uk bevallásuk szerint inkább az alacsonyabb 
hatóanyag tartalmú gyógyszereket kedveli. A mellékhatásokról 54% nem tájékozódik! 
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Termék választási szempontok

Bázis: használ fájdalomcsillapító tablettát vagy kenőcsöt

Kérjük, osztályozza, hogy Ön szerint az alábbi szempontok mennyire fontosak egy láz-
vagy fájdalomcsillapítónál? (%)

Habár, a gyorsaság és a megbízhatóság a legfontosabb, a megadott szempontok 
többsége 4,0-es átlag felett van.  

27

Fájdalomcsillapító vásárlás
- nem és korcsoport szerint

Az Ön háztartásában általában kik vásárolják a gyógyszereket? (%)

Bázis: használ fájdalomcsillapító tablettát vagy kenőcsöt

A fájdalomcsillapító vásárlásért felelősek többsége 25-54 év feletti nő. 



KKööszszöönjnjüük a figyelmet!k a figyelmet!

Barcza Enikő
online kutatási üzletág igazgató
KutatóCentrum
E-mail: barcza.eniko@kutatocentrum.hu

kő |
Kocsis Gábor
ügyvezető igazgató
HáziPatika.com
E-mail: gabor.kocsis@hazipatika.com



Gondolatébresztő…
- A szemkamera szerepe koncepciótesztekben -

Megkérdezés

Szubjektív megítélés 
feltárása:

Pozitívumok feltárása

Negatívumok, hiányosságok 

minősítése 

Az információigény 

kielégítésének hatékonysága

A kiadvány hangsúlyos és 

hangsúlytalan részeinek 

megmutatása

Ideális koncepció kiválasztása

Megfigyelés

Szemkamerás 
megfigyelés

Objektív mérés:
Figyelemfelkeltés
Tekintetkövetés

Információfeldolgozás

Objektivizálási igény

Magyaráz

Értelmez

Kiegészít

Figyelemfelkeltés
Információfeldolgozás A látás folyamatának felbontása

Mely elemek, színek, az oldal mely részei képesek a legattraktívabban 

felkelteni a figyelmet? 

Milyen információkat ignorál a felhasználó? (perceptuális elhárítás)

Mely információk kerülnek feldolgozásra, értelmezésre? 

Mely információk nem jutnak el a feldolgozás fázisába?

A leginkább figyelemfelkeltő koncepció meghatározása

Szakkádok
Fixációk

meghatározása

Heatmaps
Attention levels

Objektív mérés

Tekintetkövetés

Első lépés
- Megfigyelés -



A legkedvezőbb megítélésű koncepció meghatározása

A megkérdezett viselkedésének megértését szolgálja
Magyarázza az objektív mérés során kapott eredményeket
Mélyinterjús megkérdezés keretében feltárja az interjúalany véleményét, a tesztelt 
koncepciók megítélését, rámutat a koncepció:
erősségeire

gyengeségeire, hiányosságaira

hangsúlyos és hangsúlytalan részeire

a megkérdezett számára lényeges információk érthetőségére, kellő kiemelésére, 
észrevehetőségére

Az objektív mérés és a szubjektív megítélés javaslatokat eredményeznek a koncepció
még hatékonyabb vizuális és tartalmi kialakítására, kiválasztásra kerülnek a 

leghatékonyabb változatok.

Második lépés
- Megkérdezés -

A kutatás módszertana I.

Szemkamera bevonásával végzett kvalitatív egyéni mélyinterjús kutatás háziorvosok körében

Minta

• 8 budapesti háziorvos (4 férfi és 4 nő)

• Kor szerint vegyes eloszlás (legfiatalabb 35, a legidősebb 60 éves)

• Szűrőfeltétel: legalább három orvosszakmai szaklap (nyomtatott vagy online) rendszeres olvasása

Helyszín

• A Szinapszis Kft. detektívtükrös stúdiója

Alkalmazott technikai eszköz

• Tobii T60 monitorba épített szemkamera

A kutatás módszertana II.

Az interjúk felépítése

1. Kísérlet (Egy szaklap – Metabolizmus c. orvosi folyóirat – átnézése után közvetlenül spontán felidézett 
hirdetések, azok üzenetei, képi anyagai)

2. Hirdetések orvosi szemmel – az RX hirdetések megítélése, elvárások megfogalmazása, jellemző
negatívumok, hibák keresése

3. Hirdetések szemkamerás tesztelése 

• Első kör: A  tesztelt hirdetések rövid ideig – egységesen 7 másodpercig – láthatók a képernyőn 

• Második kör: A tesztelt hirdetések hosszabb ideig jelennek meg, 25 másodpercig láthatók a 
képernyőn.

4. Megkérdezés - a tesztelt hirdetések mélyinterjú keretében történő megítélése

A kutatás ideje
• 2010. Május

Az interjúkat a Szinapszis Kft. kvalitatív kutatója készítette



A szemkamera működési elve

Pupilla
Szaruhártya‐

visszatükröződés

1. A kamera által kibocsátott, az emberi szem számára 
láthatatlan, infravörös fény belép a retinán, jelentős 
része visszatükröződik

2. A szemet a kamera számára láthatóvá teszi

3. A képfeldolgozó szenzorok összegyűjtik a 
visszatükrözött mintákat

4. Matematikai és képelemzési eljárásoknak 
köszönhetően a tekintet útja követhetővé válik

A modern kalibrációs eljárásoknak köszönhetően 
teljesülnek az alábbi szempontok:

Biztonság – nagy biztonsággal  és pontossággal 
kalibrálható szinte mindenki szeme

Kényelem – a résztvevő mozgása nem korlátozott, 
tudja a fejét mozgatni, ez nem befolyásolja a kamera 
mérési pontosságát

A szemkamera működése
- A kutatás során használt speciális szemkamerás elemzési módszerek -

Hőtérkép
Az időjárási hőtérképekhez hasonló módon értelmezhető: minél 

sötétebb a szín, annál többen fixáltak egy adott területre 
(kirajzolódnak egy hirdetés hangsúlyos, kevésbé hangsúlyos és 

ignorált részei)

Inverz hőtérkép
Grafikusan szemlélteti a hangsúlyos, kevésbé hangsúlyos és 

ignorált területeket, megmutatja a fixációk tartományát, a 
leghatékonyabban észlelt részeket. 

AOI – Area of Interest
A vizsgált hirdetésen tetszőleges területek jelölhetők ki, és a 

rájuk eső fixációk vizsgálhatók különböző statisztikai 
szempontok alapján. 

A szemkamera haszna, szerepe
- vizuális percepció -

Vannak dolgok, amiket már régóta 
tudunk…

…először egy arcon a szemet és annak 
környékét keressük tekintetünkkel.

Vannak dolgok, amiket sejtünk…

…a Szinapszis Kft. férfi munkatársai 
körében végzett ad-hoc kutatás…

DE!
Mi a helyzet egy összetettebb vizuális inger 

esetén?

Például egy orvosoknak szóló
gyógyszerhirdetés…



Kutatási eredmények
- Néhány kiragadott eredmény a módszertani 
sajátosságok bemutatása céljából -

A tesztelt hirdetések

Egis - Talliton Pfizer - Zmax Novartis - Rasilez

Sanofi - Lantus Richter - Xeter Servier - Pretanix

1. Rasilez – Miért nem működik a 
hirdetés fő üzenete?

A mélyinterjúk eredménye alapján a 
háziorvosok számára ez a hirdetés 

legfontosabb üzenete



Rasilez
- Probléma meghatározása -

A kép tetején található kiemelt üzenetet senki nem 
tudta feleleveníteni – sem spontán, sem 

támogatottan

Kutatói kérdések:

Miért nem működik?

Észrevették?

Megfigyelték?

Megértették?

Megjegyezték?

Rasilez
- Hőtérképes vizsgálat -

A hőtérképes vizsgálat alapján úgy tűnik, nem is fókuszáltak az adott területre…

Vizsgáljuk meg részletesebben!

Inverz hőtérképHőtérkép

Rasilez
- A hirdetés elemeinek észlelési aránya -

AOI – Areas of Interest (A hirdetés 
tetszőlegesen kijelölt részei)

A résztvevők hány százaléka fixált az adott elemre?

A biciklist minden résztvevő észlelte, ez után következik a termék neve

A termékleírást és a vérnyomásmérő higanyszálát kevesebben vették 
észre

A felső üzenetet nem észlelték!

Javaslat: A felső üzenet hangsúlyozása, áthelyezése!



2. Lantus SoloStar – Sportcipő? 
Energiaital? INZULIN???

A háziorvosok csak a szakorvos 
javaslata alapján írhatják ezt a 

gyógyszert, emiatt kevéssé ismert 
körükben.

Lantus SoloStar
- Hőtérképes vizsgálat -

A háziorvosok egy része – bár emlékezett a futó
emberre – nem tudta felidézni, melyik készítmény 

hirdetését látta.

Kutatói kérdések:

Miért nem működik?

Nem ismerik a gyógyszert?

Zavaró valamelyik üzenet?

Van olyan elem, amelyet 

esetleg ignorálnak?

A mélyinterjúk során kiderült, hogy elsősorban a 
pen egyértelműsíti számukra, hogy inzulinról van 

szó.

Lantus SoloStar
- Hőtérképes vizsgálat -

A hőtérképes vizsgálat alapján úgy tűnik, hosszabb időnek el kell telnie, hogy észleljék a pent…

Vizsgáljuk meg részletesebben!

Inverz hőtérkép – 25mpInverz hőtérkép – 7mp



Lantus SoloStar
- Az egyes elemek első fixációjáig eltelt idő -

AOI – Areas of Interest (A hirdetés 
tetszőlegesen kijelölt részei)

Mennyi idő elteltével fixáltak a résztvevők először egy adott területre?

Minél kevesebb ez az idő, annál hatékonyabban kelti fel a figyelmet az 
adott elem.

A leghatékonyabban a futó férfi, a szlogen és a Play gomb keltik fel a 
figyelmet.

A legtöbb idő a pen és a Sanofi logó észleléséhez szükséges.

3. Xeter – Tigris és X és működik!

Kutatói kérdésfeltevés:

Nem túl egyszerű?
Megfelel a célcsoport elvárásainak?

Xeter
- Hőtérképes vizsgálat -

A leghatékonyabban felidézett hirdetés mind a képi 
anyag mind az üzeneteket illetően.

Kutatói kérdések:

Miért működik?

Miért hatékonyabb a többi 

tesztelt hirdetésnél?



Xeter
- Hőtérképes vizsgálat  -

Inverz hőtérképek: szemléltetik, mit lát az ‘átlag 
résztvevő’

7mp-es megjelenést követően 25mp-es megjelenést követően

A hőtérképes vizsgálat alapján kirajzolódik, hogy a hirdetés fontos részein koncentrálódnak a 
fixációk: X, tigris, terméknév, hatóanyag, szlogen, üzenetek, gyógyszergyár.

Az X hatékonyan vezeti a tekintetet, kihangsúlyozza a négy sarkában található üzenetet.

Xeter
- A hirdetés elemeinek ‘vonzereje’ -

AOI – Areas of Interest (A hirdetés 
tetszőlegesen kijelölt részei)

A résztvevők átlagosan milyen hosszan néztek egy adott elemre?

Leghosszabban a termék nevére, a tigrisre és az X-re néztek

Az X jól vezeti a tekintetet, mind a négy sarkán lévő üzenet magas 
figyelmet kapott, különösen a szlogen „megszelídített erő”

A lap alján található alkalmazási előíráson kívül nincs olyan eleme a 
hirdetésnek, amely ne kapna kellő figyelmet.

Köszönjük a figyelmet!

Katona Gergely kvalitatív kutató
Katona.Gergely@szinapszis.hu
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A bA bA bA báááárrrráááányok hallgatnak nyok hallgatnak nyok hallgatnak nyok hallgatnak 

vagy harapnak?vagy harapnak?vagy harapnak?vagy harapnak?
Evolúció, innováció, és a 

kutatás 2.0 esete a 
közösségi médiával.

BodBodBodBodóóóó ZoltZoltZoltZoltáááánnnn
Synovate Hungary
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Hogyan törhetek be? 

A régi kérdés már nem elég!

pszichológia

magatartás

technológia

Outside inOutside inOutside inOutside in
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Egy új kérdés kell!

Miként hívhatnak be?

Inside OutInside OutInside OutInside Out
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Honnan?

Hová?

Evolúció…
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hallgatni vagy harapni?
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KutatKutatKutatKutatáááás s s s 1111.0.0.0.0

18 „We need to go from insight providers to creative problem solvers, storytellers, 
disruptive thinkers and visionaries, acting to shape the change and lighten the way.”

Stan Sthanunathan VP Marketing Strategy & Insights, The Coca-Cola Company
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High-Impact Research: The New Strategic Partner, ESOMAR Research World

� Ahogyan dolgozunk

� Amin dolgozunk

� Amilyen képességeket használunk

� Ahogyan végrehajtunk

változni, változtatni kell!!!
Négy fı változásirány amire a 
piackutatásnak szüksége van:

Innováció???
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KutatKutatKutatKutatáááás 2.0:s 2.0:s 2.0:s 2.0:

a kutata kutata kutata kutatáááás s s s áááátvtvtvtvááááltozltozltozltozáááásaisaisaisaiKutatKutatKutatKutatáááás s s s 2222.0.0.0.0

18 „We need to go from insight providers to creative problem solvers, storytellers, 
disruptive thinkers and visionaries, acting to shape the change and lighten the way.”

Stan Sthanunathan VP Marketing Strategy & Insights, The Coca-Cola Company
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A sikeres marketing a jövıben 
már nem a hangoskodásról szól,
hanem elsısorban a

hallgatásról. 
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A kutatA kutatA kutatA kutatáááás s s s éééérzrzrzrzéééékeny hallgatkeny hallgatkeny hallgatkeny hallgatóóóóvvvváááá kell vkell vkell vkell vááááljon ljon ljon ljon ………….... KutatKutatKutatKutatáááás 2.0s 2.0s 2.0s 2.0

Az Új Iskola Alapja

Place

Product

Price

Promotion

Participation

Az 5 P kezelése

Hallgass & Vonódj be 

Fogyasztói Interakció

Place

Product

Price

Promotion

A Régi Iskola Alapja

A 4P kutatása
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Gyakori kérdések:

Kik a bloggerek?
Relevánsak?
Hatással vannak a többi ember viselkedésére?

DeDe amennyiben amennyiben csak csak 
hallgatszhallgatsz,, akkor csakakkor csak

……

ZAJTZAJTZAJTZAJTZAJTZAJTZAJTZAJT
hhallaszallasz!!!!!!
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akkkköööözzzzöööösssssssséééégi panelgi panelgi panelgi panel lehetıvé teszi ahallghallghallghallgatatatatáááástststst, , , , 
bebebebevonvonvonvonóóóóddddáááást st st st éééés s s s egyegyegyegyüüüüttmttmttmttmőkkkkııııddddééééstststst

a fogyasztóiddal vagy potenciális fogyasztókkal
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KKöözzöössssééggPanel

• Tipikusan meghívásos alapon, 
• Cég általi tulajdon és szponzorálás
• Kategória vagy márka specifikus
• Exkluzív bennfentes érzet
• Jól profilozott résztvevık
• Multimédia képességek (fotók, videók, stb.)

A KKKKöööözzzzöööösssssssséééégi Panelekgi Panelekgi Panelekgi Panelek olyan célzott meglévı
vagy potenciális ügyfél csoportok akikkel 

bevonódsz és tanulsz tılük idıvel.
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Amikor a kutatók harapnak!
Testreszabott arculat és „fíling” a közösségednek
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Longitudinális válaszadói szintő adatok integrálhatóak 
ügyféladatbázisok magatartás adataival...

Kövesd a trendet az attitődökben és magatartásokban

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS

Rossz termék 
tapasztalat

Rossz termék 
tapasztalat

Csökkenı
aktivitás

Új szolgáltatás 
bevezetése

Rossz 
terméktapasztalat

Csökkenı
aktivitás

Heavy aktivitás

Új szolgáltatás 
bevezetése

Rossz termék 
tapasztalat

Csökkenı
aktivitás

Heavy aktivitás

Új szolgáltatás 
bevezetése

Rossz termék 
tapasztalat

Csökkenı
aktivitás

Stb...
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Közösségi Panel Alkalmazások - összefoglaló

Evolution+
Fedezd fel a hatását az üzletedre

Evaluator
Termékek & promóciók értékelése

CoCreate
Együtt alkotás az ügyfelekkel

PulsePoll
24hr gyorsfelmérések

Trendsetter
Trend generálás

DigitalDiaries
Éld az ügyfeleid életét.

BrandBuzz
Terjedjen a hír a márkádról

Profiler
Értsd meg az ügyfeleidet.

Investigator
„Deep dive” a problémákba

SalesBooster
Növeld az ügyfeleid pénztárcájában a 
részesedésed

Evolution
Kísérd el ügyfeleidet az életciklus 
útra

ISMERD ÜGYFELEDET OLYAN TERMÉKEKET 
TEREMTS AMIT AKARNAK

KERESS 
PÉNZT
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A Volumen Forrása

Hihetı

RelevánsEgyediA koncepció
továbbfejlesztése 
után, a végsı teszt 
az üzleti célokkal 

megfeleltetés miatt. 

Jobb koncepció ötletek, csomagolás, promóciók vagy kommunikáció

fejlesztés az ügyfeleinkkel Ko-Kreáció folyamat segítségével
Megközelítés: A Közösségi Panelek mint nagyszerő iteratív kutatási platform, folyamatos párbeszédek 
kapcsán, a koncepció generálástól kezdve, folytatva a szőrésig, koncepció fejlesztés és végsı tesztelés. A 
teljes többfázisú folyamat (kvali / kvanti) akár egy hét leforgása alatt a teljes „ko-kreáció” mentén. 

fejlesztés

Beszélgetı fórumok
az ügyfelekkel
potenciális új 
termékötletek 
érdekében

develop

Koncepció # 1

Koncepció #2

Koncepció #3

Koncepció #4

Koncepció # 5

Concept # 6

fejlesztés

Korai Koncepció SzőrésKoncepció Generálás Koncepció Fejlesztés Végsı Koncepció Tesztelés
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A következı ‘Big Hit’(„Nagy Durranás”) szolgáltatás
segít a legfrissebb trendek azonosításában, illetve ezek 
kereskedelmi értékének a meghatározásában …

Megközelítés: A Közösségi Panelek hasznosak a trendek azonosítására, véleményvezérekkel 
folytatott nyitott beszélgetések kapcsán. Az ilyen beszélgetések elemzése, elvezet a legfrissebb 
trendek összegyőjtéséhez, amelyeket majd olyan ügyfél ajánlatokká kell konvertálni, melyeknek 
kereskedelmi értéke lehet. Minden egyes új ötlet a KANO elemzés / felmérés segítségével kerül 
letesztelésre,a  következı ‘Big Hit’ („Nagy Durranás”) azonosítása érdekében. 

Kano elemzés 
használata a 
kereskedelmile
g életképes új 

ötletek 
azonosítására 

Beszélgetıs fórumok 
a vélemény vezérekkel

���� a potenciális új 
kereskedelmi 
lehetıségek 
összegyőjtése

Új ötlet # 1

Új ötlet #2

Új ötlet #3

Új ötlet #4

Új ötlet # 5

Új ötlet # 6

Kano Elemzés

A Következı „Nagy Durranás” Azonosítása

* More detail regarding the Kano Analysis approach is available on request
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A Digital Diary (digitális napló) használatával, lehetséges 
a velünk és a konkurenciánál szerzett ügyfél-tapasztalatok 
és élmények nyomon követése. Alkoss stratégiát a jelenleg 
a konkurenciához tartozó üzletszerzésre.
Megközelítés: A naplókat naponta, hetente vagy bármilyen egyéb kombinációban lehet tölteni a 
kategória jellemzık függvényében. Zárt kérdéseket is tartalmazhat a magatartásbeli adatok rögzítésére, 
valamint nyitott fórumokat is az élményekkel kapcsolatos érzelmek feltárásara. 

Csatlakozz a 
fórumhoz és chat-

elj az on-line
élményeidrıl
(nem moderált)

Értékeld az on-
line promóciós 

anyagot
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A legfrissebb Brand Buzz („Márka Zümmögés”) a 
saját és versenytárs márkákkal kapcsolatban
Megközelítés: Kvalitatívan moderált fórumok, szabad (nem moderált) C2C interakciók és a 
márkaértékhez és/vagy hangnemhez, tartalomhoz köthetı kutatási kérdéseket célzó
felmérések kombinációja. 

SzövegBányászat: A 
gyakoriságok, kapcsolatok és 
minták feltérképezése

Elemzı
eszközökbe 
importálás

Kval / kvant
adatgyőjtés

Határozd meg…

?!
Topikok

Kulcsszavak
Problémák
Márkák
Nevek
Stb.



© Synovate 2010 21

A 24 órás átfutású Pulse Poll („Pulzus Mérés”) 
használata az fogyasztói érzések, érzelmek 
felmérésére egy adott kritikus kérdésben
Megközelítés: Rapid 24 órás átfutású, rövid kvantitatív felmérések. 

Mit gondolnak fogyasztóink?

PULSE POLL 
1 napos átfutás
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Szegmentáció és Szegmens Mély Profilkészítés – A 
kulcs szegmenseidnek a mélyebb és részletesebb 
megértése, miként változnak idıvel, miként reagálnak a 
marketing aktivitásra 
Megközelítés: A Közösségi Panelek használata a kulcs szegmenseid mélyebb megértése céljából. 
Kvalitatív és kvantitatív technikák használata a motivációk jobb megértése érdekében, a 
marketingérzékenység feltárása, illetve az idıbeni változások nyomon követése érdekében. 

Töltsd fel a 
Közösségi Paneled 

a fontosabb 
szegmenseid 
tagjaival

Szőrés/
szegmens profil

T
ag

Vondd be İket 
kval/kvant

tanulmányokba. 
Minden adat az egyéni 
paneltagot követi, 
ezért mélyebb 

szegmens profilozást 
tesz lehetıvé. 

Az eredmények 
elemzése és 

mélyebb insight-ok
feltárása a 
szegmensrıl
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Basket Boost („Kosár Löket”) – a kosarad méretének vagy a bolti 
részesedésednek a növelése azon ügyfeleid motivációinak 
megértése útján akik a konkurenciánál is vásárolnak. 

Megközelítés: rendszeres napló vezetés az ügyfelek vásárlási szokásai mentén, beazonosítva az „leveszített 
értékesítéseket”. Nézz utána a kategória „elveszett értékesítéseknek”, indíts fórumokat a versenytárs vásárlóinak 
körében, a motivációik, illetve a korlátok megértése érdekében. 

Analyse forums 
to identify a list 

of market 
barriers then 
quantify using 
Synovate 
Barriers 
analysis

Identify customers 
that are also 
spending at 

competitors and 
create forums to 
understand the 
motivations.

4-2Promotion

243Product

104Price

57-10Availability

NormBarrier Impact
Key 
Barriers
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Transactitude („Tranzakttitőd”)– tranzakciós adatok 
illesztése az attitőd adatokhoz, az igazság feltárása 
érdekében abban, hogy mi a különbség abban amit a 
fogyasztók állítanak és amit valójában tesznek
Megközelítés: Eddig, már tudod az ügyfeleidrıl, hogy mit vásárolnak vagy éppen mit tesznek (a saját belsı
adatbázisod alapján), VAGY tudod már mit gondolnak, preferálnak, szándékoznak és hisznek (a 
felmérések alapján). Most mindkettı meglehet egyszerre, ezzel megszüntetve annak misztériumát, hogy az 
emberek tényleg azt teszik amit mondanak. Ugyanakkor, megtanulhatod mit tesznek a legjobb ügyfeleid a 
konkurenciával is. Az egyén szintő tranzakciós adatokat összefésülhetık a felmérési adatokkal, ugyanarra 
az egyénre vetítve. Így nyomon követhetı, hogy a felmérésben nyilatkozó ügyfél, mit tesz / vásárol/ használ 
a valóságban. Pontos magatartás modelleket lehet kreálni, elırejelzés adatokat kalibrálni, „share-of-vallet”
becslés (konkurenciára is), stb. 

Import 
transactional data 
on individual level 
from customer 

databse and match 
with that individual 
in the CP database

ELİTTE
Ügyfél 

adatbázis
Közösségi

Panel adatbázis

Tranzakciós és 
attitőd adatok 

futtatása azonos 
táblázatban / 

riportban / 
adathalmazban
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SalesBooster: a folyamat…

Az elvesztett értékesítés azonosítása 
és a motivációk megtalálása

A fórumok elemzése és a Synovate 
Korlát Elemzés használata az elvesztett 
értékesítési lehetıségek kihasználása 

érdekében

25

Az alábbi fogkrém márkák közül 
melyiket vásárolta legutóbb?

Miért választotta ezt a 
márkát?
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Köszönöm a figyelmüket!

Our Curiosity Is All Yours. 




