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4,5 millió
létminimum közelében

1 millió mélyszegénység

30.000 éhező gyerek

1,5 millió megtakarítás nélkül

Luxus ?
9 millió

3 millió

1 millió tehetős

2x

2.5x

5x
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“Egyél kevesebbet, jobbat!”

fejlett

átlagos

hazai

jövedelem
alacsony magas

fő
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“Egyél kevesebbet, jobbat!”



Luxus:
A szükségletek
átrendeződése?



önmegvalósítás
tudás, megértés

elismerés
tisztelet, elismerés iránti igény

szeretet és közösséghez
tartozási igény

biztonsági szükségletek

fiziológiai szükségletek TÚLÉLNI akarok

TUDATOSAN akarok élni

JOBB akarok lenni

BEILLESZKEDÉSRE vágyom

EGÉSZSÉGET akarok

az ember először mindig az alapvető szükségleteit elégíti ki
evés, létfenntartás

gyógyulás. homeop.

fogyás, diéta

 fittness, sport

életmód, wellness, prevenció

Maslow piramisAz EGÉSZSÉG Maslow piramisa



önmegvalósítás
tudás, megértés

elismerés
tisztelet, elismerés iránti igény

szeretet és közösséghez
tartozási igény

biztonsági szükségletek

fiziológiai szükségletek

TUDATOSAN akarok élni

JOBB lehetek

 MINTA leszek

Elkerülöm a BETEGSÉGET

Tovább ÉLEK

 terápia., műtét

 homeop. gyógyszer

fogyás

mozgás, fittness

prevenció, wellness, életmód

Az EGÉSZSÉG Maslow piramisa



Egészséges

 Biztos?



Ami jó, - az árt, hízlal, vagy erkölcstelen

Ami drága, - az sem biztos, hogy egészséges

Ami egészséges - az drága

KOGNITIV DISSZONANCIÁK 

BŰNTUDAT

FÉLELEM

BIZONYTALANSÁG
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Ami drága, - az sem biztos, hogy egészséges



Ami drága, - az sem biztos, hogy egészséges

2. Búza-, rozs- és sokmagos kenyér

1. Margarin - vaj vita

3. Ízesített joghurtok, diétás termékek

4.  Zabpelyhek, zabital, szójatej 
     energiaszelet

5. előkészített saláták

6. halak, lazac, szardínia, csirkehús

contra paleolit táplálkozás

hidrogénezett zsírok, transzzsírok

aszpartám, szukralóz, szaharóz (igen-nem)

glukén- és laktóz mentesség?

dressing, sajtmártás-  rák-saláta 

húgysav,  ólom



Drágán?

Együnk
egészségünkre!



A magas ár “fájdalommal” jár



A magas ár “fájdalommal” jár



“fájdalom-mintázatok”

A magas ár “fájdalommal” jár
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utazási package
autó package

menü package

wellness package

“FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS”
a luxus-hatás csökkentésére

csomag ár



“FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS”
a luxus-hatás csökkentésére

csomag ár

“családi összeállítás”
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“életmódrendszer”



“FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS”
a luxus-hatás csökkentésére

csomag ár

“életmódrendszer”



Ö S S Z E F O G Á S
egészség-csomagok kínálatára

csomag ár csomag ár csomag ár

combo
saláta
hús
ital

tápl.kieg.

szolgáltatás
étkezés
diéta

mozgás
wellness

komplex
eg. sarok
üzletlánc

bérlet
tanfolyam

A MEGTAKARÍTÁS ÉRZETE!



Játékelmélet:
2 rivalizálás   ➠  1 kooperáció  !!!

Egészségipar szereplői  kooperáljatok!
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