
Hogyan követhetem hatékonyan vásárlóim 
szokásainak változását?



KIK A VEVŐIM, ÉS MIÉRT 
VÁSÁROLJÁK AZ ÉN TERMÉKEM?

Aki tavaly vásárolt tőlem, idén is fog?

Akivel legutóbb hatékonyan tudtam kommunikálni, 
most is érti üzenetem?



MINIKUTATÁS

Az egyre gyorsuló világban egyre kevesebb idő jut a megfelelően stabil
marketing menedzsment kialakítására, hiszen a helyzetelemzés és a stratégia,
illetve programok végrehajtása utáni ellenőrzés közötti időtáv, a márkák egyre
nagyobb hányadánál már túl hosszúnak bizonyul.

Ennek több oka is van:
1., nincs elegendő idő a jelenlegi helyzet mélységi megismerésére (STEEP, 
SWOT)
2., maguk a marketing célok is számos esetben menet közben 
módosulnak,
3., a stratégiák többsége nehezen kezeli a gyorsan változó körülményeket 
(pl. tv-i változások)
4., a technológiai fejlődés keltette változások a fogyasztók elvárásait 
nagymértékben módosítják
5., új generációs fogyasztók szokásai egyre nagyobb mértékben eltérnek 
az előző generációkéitól
6., az ellenőrzés, visszacsatolás során kapott információk sok esetben 
jelentősen eltérnek a tervezési fázisban becsült, illetve figyelembe 
vettektől
7., gyorsuló ütemben változnak a fogyasztói szükségletek, motívumok, 
igények, illetve maguk a fogyasztói típusok is
8., megváltozott a vásárlási folyamat maga, és a vásárlói döntés 
meghozatalához végzett cselekvések időigénye, és módszere is
9., … ebben a pillanatban is bővül e lista ☺



MINIKUTATÁS

Mik a (rapid) céljaink?

• tartsunk lépést a technológiai fejlődéssel

• legyünk gyorsabbak, mint a konkurencia

• értsük vevőink igényeit, és érzékeljük azok változásait

• adjunk élményt, és ezen keresztül terméket

• kommunikáljunk a megfelelő, és lehetőleg a legmodernebb 

csatornákon

• automatizáljunk, ahogy termékünk és piacunk fejlettsége engedi



MINIKUTATÁS

Mi fontos a vásárlóimnak?

• ismerjék (fel) igényeimet,

• hozzám szóljanak a márkák

• kapjak élményt

• érzelmeim hatására cselekszem, vegyék ezt figyelembe

• egyre fontosabbak az életminőségi, környezettudatos 

szempontjaim

• tanítsanak az újdonságok használatára

• a számomra nem releváns tartalmakkal ne bombázzanak



MINIKUTATÁS Megnőtt a jelentősége a jelenben is valid, és gyorsan rendelkezésre álló piaci
információknak.

A nagy panelkutatások eredményeinek időtállósága egyre rövidül, többségük
általános tendenciákat, trendeket tud mutatni, a konkrét márkára vonatkozó
egyedi információk nélkül, ráadásul ennek költségét – egyes globális márkákon
kívül - kevesen tudják, illetve akarják vállalni.

Az esetek többségében nem nagyívű feltáró kutatásokra van szükség, hanem a
fogyasztók jelenbeli szokásait, értékítéletét, szocio-demográfiáját leíró,
legtöbbször kvantitatív technikákat használó felmérésre.

A tavalyi eredmények már jellemzően nem használhatók eredményesen az idei
aktivitásoknál, változtak a piaci körülmények, a versenytársak termékei és
maguk a fogyasztók is.



MINIKUTATÁS
A csoportosítások nem egyszer már egy éven belül elavulttá válnak, de
legalábbis adott fogyasztót már más szegmentumba szükséges sorolnunk,
legtöbbször nem is korának, hanem élethelyzetének, illetve szokásaink
változása miatt.

A fiatalabb generációk (Y,Z) szívesebben kipróbálnak új termékeket, a jobb
minőségért hajlandóbbak többet fizetni, szabadidejükben szívesebben járják
az üzleteket, vásárlási döntéseiket jobban meghatározzák az ismerősökön túl a
neten megjelenő vélemények és jellemzőbb rájuk az impulzus vásárlás, mint az
X, vagy a Baby boomer generációra.

A kutatás akkor lesz eredményes, ha gyorsan, hatékonyan ad pontos és
értelmezhető válaszokat az adott cél eléréséhez feltett kérdésekre

A siker érdekében érdemes rááldozni időt és pénzt egy kampány előtti
minikutatásra, (célcsoport, üzenet, csatorna) akár meglévő vevőink között, akár
a tervezett fejlesztés - vevői igényeknek megfelelő - megvalósítása érdekében.



MINIKUTATÁS
Mire jók egy rapid minikutatás során kapott adatok?

• releváns üzenetek megfogalmazása, mikroszegmentálás, 

újra szegmentálás

• személyre szabott cross sell és up sell ajánlatok, csökkenő 

meddőszórás

• eladáshelyi döntések relevanciájának megerősítése: 

termékelhelyezés eladáshelyen belül, kasszasornál, összecsomagolási 

lehetőségek

• generációk közötti vásárlási különbségek hatékony kezelése

• ügyfélélmény (CX) növelése által vásárlás és loyalitás

emelkedés

• kommunikáció eredményességének növelése

• marketing aktivitások hatékonyságának növelése



Kérdése van, kedvet kapott a közös munkához? 
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