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Tervezés, kutatás



Segmentation

Positioning

Targeting

A marketingkommunikációs munka előfeltétele

a fogyasztói értékek és 
magatartás megértése



SZEGMENTÁLÁS

A szegmentálás a marketing koncepció lényeges eleme, amelynek köszönhetően láthatóvá válik, hogy 
a piac nemhomogén egység, hanem különböző

 fogyasztói csoportok összessége.



Differenciált szegmentálás
különböző célcsoportoknak másképp

Niche szegmentálás
szűk célcsoportnak egyedileg

Differenciálatlan szegmentálás
mindenkinek ugyanolyan módon adunk el



1.Felmérhetőség
(azonosíthatóság azonos 
tulajdonságok alapján)

3.Érdemlegesség
(legyen elégségesen nagy 

létszám)

4.Elérhetőség
(legyen megfelelő média, 
mellyel ez a célcsoport 

elérhető 

A szegmentálhatóság feltételei

nem felmérhető, 
nem elérhető, 

nem érdemleges

mobil internettel bíró, 
nyolcvan feletti tanyasiak

...erősen túlsúlyos, punk, 
agysebészek ..

 nem érdemleges, 
nem felmérhető, 
nem homogén

2.Homogenitás
(lazonos elemekből álljon)



INSIGHT
intuíció,  “belelátás/beleérzés” a fogyasztó lelkébe

Mit gondol, érez a fogyasztó a világról, magáról, a 
kategóriáról, a márkáról annak használatáról.

http://mediapedia.hu/fogyaszto
http://mediapedia.hu/fogyaszto
http://mediapedia.hu/marka
http://mediapedia.hu/marka


Az insight kutatás célja, hogy belelássunk a 
fogyasztók gondolkodásába, motivációinak tárházába.

Az insight kutatás során értékes információkat 
kaphatunk arról: 

- hogyan látják a fogyasztók az adott 
kategóriát/terméket/márkát/szolgáltatást,

 - hogyan élnek meg különböző élethelyzeteket, 

– mi alapján alkotnak véleményt.

INSIGHT



Igény
(szükséglet)

szerint

Potenciál
(vásárlóerő)

szerint

✴Kik ők, hol élnek?

✴Mit akarnak?

✴Mivel foglalkoznak?

✴ Hogyan 
gondolkoznak?

✴ informálódnak?

✴ kommunikálnak?

Attitűd
(döntéshozatal)

szerint

✴Hányan vannak?

✴Mennyi pénzük   
van?

✴Mire költik?

piackutatás szoc.pszich.statisztika

Mire vagyunk kíváncsiak?

A fogyasztó megismerésére akkor is szükség van!



Statisztikai szegmentáció

Forrás: KSH népszámlálás
                             2012.



VÁSÁRLÓERŐ INDEX

 2012-2013 



VÁSÁRLÓERŐ INDEX

 2012-2013 



Életkori szegmentáció
vagy

életkori insight



6-12 12-18 18-24 25-44 45-64
65 +

real age?
look age?
feel age?
do age?

Életkori szegmentáció



6-12 12-18 18-24 25-44 45-64
65 +

Életkori szegmentáció
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Életkori insight -1. változat



Életkori szegmentáció

6-12 12-18 18-24 25-44 45-64
65 +

Életkori szegmentáció

6-12 12-18 18-24 25-44 45-64
65 +

feltörekvők

gyökérkeresők

megállapodottak
győztesek

Életkori insight -2. változat



Életkori szegmentáció

6-12 12-18 18-24 25-44 45-64
65 +

6-12 12-18 18-24 25-44 45-64
65 +

fiatalosan
merész

beszűkült,
tradicionálisszéles látókörű

kiegyensúlyozott

Életkori insight -3. változat



A legismertebb
szegmentálási
módszerek



Demográfiai
életkor, nem, 

etnikum, lakóhely

Társ. szerep
 iskolázottság, jövedelem

foglalkozás,

Életmód

Pszichográfiai
attitűd, értékválasztás, kultúra, 

életstílus, trendkövetés

 iskolázottság, jövedelem
foglalkozás,

 fogyasztási mód,  szokások,
jövedelem, médiafogyasztás

ESOMAR

GFKTGIROGERS

AIO, VALS SINUS
Mil l iő4 C

A szegmentálás legismertebb módszerei



Lemaradók
(habozók, laggards)

Innovátorok
(újítók, bevezetők, 

change agents)

TÖBBSÉG
(Mainstream)

A fogyasztáshoz való

viszony alapján

early adopters
early m

ajority

late m
ajority

ROGERS



early adopters
early m

ajority

late m
ajority

ROGERS

Lemaradók
(habozók, laggards)

Innovátorok
(újítók, bevezetők, 

change agents)

TÖBBSÉG
(Mainstream)



iskolai végzettség/vagyoni 
helyzet (a megadott 

vagyontárgyak közül hány 
található meg a háztartásban)

5+ 4 3 2 1 0 / NA

egyetem/főiskola A A B C1 C1 D
középiskola A B B C2 C2 D
szakmunkásképző B C1 C1 E1 E1 E2
8 általános C1 C2 C2 E1 E2 E3

kevesebb, mint 8 
általános D D D E2 E3 E3   

ESOMARJövedelem és iskolai 

végzettség szerint



Jövedelem és iskolai 

végzettség szerint

iskolai végzettség/vagyoni 
helyzet (a megadott 

vagyontárgyak közül hány 
található meg a háztartásban)

5+ 4 3 2 1 0 / NA

egyetem/főiskola A A B C1 C1 D
középiskola A B B C2 C2 D
szakmunkásképző B C1 C1 E1 E1 E2
8 általános C1 C2 C2 E1 E2 E3

kevesebb, mint 8 
általános D D D E2 E3 E3   

 17%  

 25%  

 54%  

ESOMAR



A személyes és háztartási fogyasztás:
- a lakásminőség, 

- az anyagi javak birtoklása,
- az élelmiszer és ruházkodás, 

- a kultúra,
- az információs technológia

- és a pénzügyek

alapján 

GfK-Tárki

Új szegmentációs modell hazai 

viszonyokra



FELSŐ PLUSZ 4% fiatal, felsőfokú végz. Kiemelk. jövedelem, prémium 
márkák, étterem..

FELSŐ KLASSZIK 2%
változatos élelmiszer és ruhafogy. klasszikus értékek, 

műgyűjtés

BEFUTOTT 
ÉRTELMISÉG

14%
aktív, Budapesten és megyeszékhelyen élő, átlagos 

fogyasztás, jó lakáshelyzet, magas kultúra

HEDONISTA 
FIATAL

17% átlag feletti jövedelem, fokozott élelmiszer és 
ruhavásárlási szokások, hozzáférhető kultúra

VÁROSI ALSÓ 
KÖZÉP

7% fiatal, bpesti tanuló, aktív szakmunkás, kisiparos, 
kereskedő, beosztott értelmiségi, egyszerű fogyasztás

SZEGÉNY 
NYUGDÍJAS

25% nyugdíjasok, fizikai munkások, otthonközpontú étkezés,

SZEGÉNY 
MUNKÁS

13% átlag alatti fogyasztás, egyszerű olcsó ételek, gyenge 
lakásminőség

UNDERCLASS 18% 8 általános, községben élő, 20%-uk részben éhezik

GfK-Tárkiszegmensek



ntitled-1

Arányok GfK-Tárki



Gyakorlatiasak

Túlélők

Élménykeresők

Törekvők

Teljesítményközp

Konzervatívak

Innovátorok

Gondolkodók

Az értékek, az attitűdök és

az életstílus alapján
 Arnold Mitchell 1978

VALS

Values
Attitudes
Lifestyles



Kalandor

Szórakozás-orientált

Sokrétű, igényes

Fiatalosan merész

Élménygyűjtő

Hedonista

Divat orientált

Hírorientált

Takarékos

Kiskocsmázó

Otthonülő

Kertészkedő

Fogyasztói magatartás és a 

médiához való viszony alapján TGI



TGI
Target Grop Index

TGI médiapreferencia

Összefüggés a médiafogyasztás és a márkapreferencia közt



Megállapodottak: magabiztosak, hatalom és luxusigénnyel

Posztmaterialisták: liberális alapállás, intellektuális érdeklődés

Modern teljesítők: multimédia rajongók, intenzív szakmabeli és privát élet

Tradicionális milliők
Konzervatívak: humanista kötelességtudat, hagyományos érintkezési formák

Hagyományőrzők: biztonságot és rendet kedvelők

Nosztalgikusok: ragaszkodnak az egyenjogúsághoz és a szolidaritáshoz

Polgári köznép: státuszorientált modern többség

Materialisták: erősen anyagias alsóbb osztály 

Hedonisták:   életélvezők

Sinus milliő modell: lakosságon 

belüli szerveződések:
Társadalmi vezető-milliők



A HAZAI 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI

KÖRNYEZET



MTA-Gfk (Róbert Péter) Osztálylétszám 2014

A magyar fogyasztói rétegződés
“körte alakú” társadalom

Nem találni a középosztályt!



A magyar vásárlóerő index

Az utolsó negyedben, - lefelé halad



AGDP alakulása 2017-ig



A magyar “boldogság” index

Minden felmérésben legalul!



Új Fogyasztói típusok



1.Szubjektív szegények  (rosszabbul élik meg helyzetüket, mint 
valójában. Egzisztenciájukat féltik)

2.Singli’s  (egyedülálóak kényszerből, vagy önként) 

3.Tigrisnők .(40 feletti, egyedülálló, karrierorientált nők, vállakozók, 

gyereküket egyedül nevelő anyák 

4.LOHA’s (Lifestyle of Health and Sustainability) Környezet- és 
egészségtudatosság. Saját hívószavak.

5.Metrosexuals (nemi szerepek közeledése)

6.Business nomádok (Expatriates)(országról országra járnak, multi 
alkalmazottak, konferencia people, nomád száműzöttek, baby sitter, laptop 
stb.)

Új szegmensek



6. Luxus aszkéták  (magas jövedelmű csoport,mégsem élnek 
nagylábon)

7. Új falusiak  (“downshifting”, visszakapcsolnak a városból) 

8. Célváltók  ( sikeres menedzser réteg, amely hirtelen célt vált és non 
profit, “önmegvalósításba kzd) 

9. Akcióvadászok ( Időt fáradságot nem kímélve, fő tevékenységük az 
akciós termékek felkutatása és filléres hasznok begyűjtése).

10. Új idősek (50 felettiek “kis luxusa” olyan fogyasztással, amit korábban 
nem engedhettek meg maguknak)

Új szegmensek



11. LINC’s  (Low Income No Culture) A tömegkommunikáció gyermekei, 
véleményüket diktálják, bulvár és extrém életesemények iránti érdeklődés)

12. DINC’s  (Double Income No Culture) (feltörekvő, újgadag, átalános- 
és fogyasztói ultúra alacsony szintjén)

13. PANK’s (Professional Aunts) PUNK’s (Professional Uncles) magas 
jövedelmű nagybácsik és nagynénik, 36 év körül,

14. Geek’s, Nerd’s  (új technológia - megszállottak - csőlátással)

15. Cool hunters ( divat, zene, urban living, designer and cultural trends.)

16. Yappie’s .(divatközpontú, beleszületett gazdagok)

17. (Sokáig) egyetemisták  (növekvő arányban. Beilleszkedés 
kerülés.)

Új szegmensek



Új fogyasztói trendek



1. Hedonizmus. A „carpe diem” szemlélet: a felhalmozás, a megtakarítás kevéssé 

jelentenek értéket, szemben az azonnal megszerezhető haszonnal.

2. Ár/érték arány. Az un. ’smart shopperek’, vagyis az ’okos vásárlók’ 

elsődlegesen a termék megszerzésének költségeit vetik egybe , a realizálható nyereséggel, és 
csak abban az esetben döntenek a vásárlás mellett, ha az egyenleg pozitív. [Lajtai 2003]

3. Hibrid vásárlói magatartás. A funkcionális és szimbolikus 

fogyasztás együttesen jelenik meg a vásárlók többségénél. A szocio-demográfia éppen emiatt 
vesztett magyarázó erejéből.

4. Laza kötődésű fogyasztói csoportok. A posztmodern 

fogyasztó olyan, akár egymásnak ellentmondó értékeket képviselő csoportoknak is tagja lehet 
egyszerre, amelyek különböző módon elégítik ki megnövekedett igényeit.

5. Önszerveződő hálózatok. Akár spontán, akár szervezett módon 

létrejöhetnek olyan fogyasztói csoportosulások, amelyek legalább véleményvezetoi szerepben 
befolyásolhatják más fogyasztók, illetve a kínálattevő vállalatok magatartását.

[Grönross 2006, Dijksterhuis et al. 2005]:

Új általános trendek



1. Slow vágy.  Az élet lelassulásának, a nyugalom keresésének vágy a napi pörgéssel 

szemben.

2. Gyorsulás  Pörgés, izgalom, adrenalin, metál, lüktető városi lét, élményhajsza

3. Okos eszközökhöz ragadás. Az okostelefonok applikációinak 

elterjedése és behatolása a mindennapi élet szféráiba.

4. Különleges vagyok Az egyén sajátos igényeinek (egészségi, ízlésbeli, stb. 

egyediségének hangsúlyozása és megkövetelése)

5. Ismeretlen ismerősök  a virtuális térben.  A megosztás kora. Mindenki 

nyomot hagy az információs térben.

6. Ál-vásárlói magatartás.  A vásárlás imitálása a valóságban és a 

webáruházakban egyaránt)

7. Megfogható élvezet azonnali jutalom, visszatérés a valóságba

[Grönross 2006, Dijksterhuis et al. 2005]:

Új általános trendek 



Mega-trendek



Trendek - Megatrendek


