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A fogyasztói magatartás változik…

Emocionális döntések 

aránya

t

Még kiszámítható
fogyasztó

„reklámozunk, mítoszt 

teremtünk, veszi”

együtt örülünk a 

vásárlásnak

Kiszámíthatatlan
fogyasztó

„mindent bedobunk, miért nem 

veszi?”

örülünk, ha megvette

(Forrás: Törőcsik, 2007)

Kiszámítható
fogyasztó

„piacra dobjuk, veszi”

örül, ha hozzájutott

Keresleti piac
Egyensúly

Kínálati piac

1950-es évek 2000-es évek1960-as évek



Új fejezet a marketingben…

1990-ig

TERMELŐ – kereskedő – fogyasztó

1990-től napjainkig

termelő – KERESKEDŐ – fogyasztó

napjainkban

termelő – kereskedő – FOGYASZTÓ

(Forrás: Törőcsik, 2007 és saját kimunkálás. PwC, 2013.)

A fogyasztó a király



Kulcstényező:

a fogyasztó 

megismerése

Olcsóbban, gyorsabban és 

egyszerűbben akar jobbat!

Mindent elvár a 

termékünktől



A MARKETING FOGALMA
(1998)

A marketing a vállalat egészére 

kiterjedő filozófia, szemléletmód, 

amely a vevőkkel való azonosulást 

hangsúlyozza.



A MARKETING FOGALMA
(az alapfogalmakra koncentrál)

A marketing társadalmi és vezetési lépések 

láncolata, melynek során az egyének és csoportok 

termékeket és értékeket alkotnak, s cserélnek 

ki egymás között, mialatt kielégítik 

szükségleteiket és igényeiket.



A szükséglet, az igény és a kereslet

A kereslet egy konkrét termék iránti 

olyan igény, ami mögött vásárló-

képesség és vásárlási hajlandóság áll.

Az emberi szükségletek bizonyos 

alapvető kielégítetlenség esetén 

hiányérzetként jelentkeznek.

Az igények az ilyen alapvető 

szükségletek konkrét 

kielégítésére irányulnak. 



A termék fogalma

A termék – tág értelemben - átfogja mindazt, ami 

valamely szükséglet vagy igény kielégítésére 

felkínálható.

A termék - szűkebb értelemben - olyan közvetítő

eszköz, amelyen keresztül előnyökhöz, szolgáltatá-

sokhoz, megoldásokhoz, élményekhez jutunk.

Fogyasztók bevonása



A termék helyett jön a MÁRKAÉLMÉNY…

Személyre szabott életérzés

Márkarajongók



Consumer helyett Prosumer

Közös alkotás a fogyasztókkal



A csere és az ügylet fogalma

A csere a megkívánt termék megszerzésének az 

a változata, amikor viszonzásképpen 

felajánlunk érte valamit.

Az ügylet (tranzakció) két fél közötti 

értékcseréből áll.

Pénzügyi tranzakció

Barterügylet



Ügyletmarketing



Kapcsolati marketing
„Építs ki jó kapcsolatokat, s ezek majd 

meghozzák a nyereséges ügyleteket.”



MARKETINGHÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA



A piac fogalma

A piac mindazon potenciális 

fogyasztókból áll, akiknek közös 

szükségleteik ill. igényeik vannak, s 

ennek kielégítésére hajlandók és 

képesek is csereügyletekbe 

bonyolódni.

A piac eredeti jelentéseA piac közgazdasági jelentéseA piac marketing jelentése

Üzleti kapcsolat
VEVŐK



Egy egyszerű marketingrendszer

Ágazat

(eladók)

 Kommunikáció 

 Áruk 

 Pénz 

 Információ 

Piac 

(vevők)



A piac méretének jelzőszámai

Piacpotenciál

Piacvolumen

Piacrészesedés



Piacpotenciál
Egy adott termékből az elméletileg 

lehetséges eladások összessége.



Piacvolumen

A megvalósuló eladások összessége az iparágban.



Piacrészesedés
Saját eladás/piacvolumen.



A marketing értelmezési szintjei

Mindennapi bevásárlás Vállalati marketing

Közösségi marketing Nemzetközi marketing



A marketing (menedzsment) fogalma

(1985)

A marketing (menedzsment) a tervezésnek és a 

végrehajtásnak az a folyamata, melynek során áruk 

és szolgáltatások teremtése, árazása, ösztönzése 

és elosztása megy végbe annak érdekében, hogy a 

cserén keresztül megvalósuljanak az egyéni és 

szervezeti célok.



A marketing (menedzsment) fogalma

(2005)

A marketing (menedzsment) egy szervezeti 

funkció, amelynek célja értékek teremtése, 

kommunikálása és eljuttatása a fogyasztókhoz.

Feladata a fogyasztói kapcsolatok menedzselése

olyan módon, hogy ez nyereséget hozzon a 

szervezetnek és a vevőknek egyaránt.  


