„GEOBRANDS” IN HUNGARY
1978 táján Déri úr, egy Magyarországon ismeretlen hangzású cég reklámfőnöke néhány
színes sí- és boksz kesztyűvel állított be hozzám a stúdióba, mondván „jó lenne ezekről
valami reklámot csinálni”. A feladat nem tűnt könnyűnek, hisz ezeket a kesztyűket itthon nem
nagyon lehetett kapni, sőt még nevük sem volt igazán. Ők voltak a „Pécsi Kesztyűgyár kiváló
minőségű termékei”.
A megszületett film – ma így mondanánk – „üzenete” nem volt más, mint hogy néhány
suttogó hang többször elismételte: „Ez mind: Pécsi Kesztyű”.
Ma már számomra is hihetetlen, hogy három hónap múlva a PÉCSI KESZTYŰ márka az
ország egyik legismertebb és legkedveltebb – ma így mondanánk – „generikus brand”-je lett.
Miért? Ki tudja! Valahogy benne volt a levegőben: szép volt és színes, olyan mint a
külföldiek, …mégis, aki a miénk!
A Pécsi Kesztyűről manapság semmilyen reklámot nem lehet látni, de kevés ember lehet az
országban, aki ne tudná, miről van szó. Azóta sokat gondolkozom ezen a történeten: Ennyi az
egész? És vajon ki nyert a márka által többet: a város, amelyik nevet adott a terméknek; vagy
a termék, amely hírnevet adott a városnak?
A Pécsi Kesztyű egyáltalán nincs egyedül! Hány hazai márka köszönheti nevét
szülőfalujának! És hány nagyszerű pályát befutott márka hirdette szülőfaluja hírét a világban!
(Most ne csak a településükről híres termékeket vegyük: szegedi papucs, makói hagyma,
miskolci kocsonya, paksi halászlé); és ne is a világon mindenütt megszokott borvidékjelzőket (Tokaji aszú, Soproni Kékfrankos, Egri Bikavér, Dörgicsei Rizling),
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hanem az ízig- vérig kemény márkákat, amelyeket szülővárosukról „kereszteltek el”:
SZERENCSI Csokoládé, SÁRVÁRI Termálkristály, GYERMELYI Tészta
KÉKKUTI Víz, PARÁDI Gyógyvíz, TATAI Brikett, PÁLPUSZTAI Sajt, HERENDI
Porcelán, GYŐRI Keksz, GYULAI Kolbász, KALOCSAI Paprika, KESZTÖLCI
Tapéta, AJKA Kristály, KECSKEMÉTI Barack, SZOBI Szörp, ROMHÁNYI Csempe,
BAKONYI Camember, KAPUVÁRI Sonka, HOLLÓHÁZI Porcelán, HEJŐCSABAI
Cement, BALATON Szelet, FONYÓDI Víz,
Hát igen. Lehet, hogy nem mindegyik Superbrand. De szuper, hogy mindegyik brand!
Nekünk biztosan!

