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BEVEZETÉS 

A marketing gyakorlatának és tudományának egyaránt sokat vitatott és kutatott kérdései 

az információk megszerzésének, feldolgozásának, a marketing döntéshozatalnak, illetve a 

megfelelő ellenőrző- értékelő, azaz kontrolling rendszereinek kialakítása, felépítése, 

működtetése. 

Az információszerzés esetében korán kialakultak a megfelelő szekunder és primer kutatási 

módszerek, ám az ezredforduló környékétől kezdve megfogalmazódtak az igények a 

módszerek, s főleg az információszerző rendszerek átstrukturálására, elsősorban az 

Internet, illetve általánosabban a számítástechnika dinamikus fejlődése következtében. A 

több, alaposabb és mélyebb információ elemzése azzal a lehetőséggel kecsegtette a 

gyakorlati és elméleti szakembereket, kutatókat, hogy egyszerűbb, jobb, eredményesebb 

és sikeresebb marketingdöntések születhetnek a jövőben. 

Másrészt az utolsó negyven évben mind a vállalatvezetők, mind a marketingmenedzserek 

fokozott figyelemmel fordultak a marketingakciók eredményességének kutatása felé. 

Beigazolódott, hogy nem a rendelkezésre álló marketingkeretek, vagyis a pénz elköltése a 

kérdéses, hanem annak, hatékony felhasználása. Ez vezetett a marketing kontrolling 

rendszerének kiépüléséhez, s a megfelelő mérési módszerek, formák felismeréséhez, 

illetve kifejlesztéséhez. Egyre több marketingért felelős szakember ismeri fel, hogy 

szakterületünk és a pénzügy kapcsolata nagyon szoros, s ezt szerencsére a másik oldal, a 

pénzügyesek világa is egyre inkább így látja. 

A következő oldalakon olyan tananyag kidolgozására tettünk kísérletet, amely egyszerre 

foglalja össze a marketing információszerző rendszerek sajátosságait, felépítését, a 

marketing döntéstámogatás fő feladatait és formáit, illetve a megfelelő marketing 

kontrolling rendszer létrehozásának, kialakításának fő elemeit. 

Természetesen a terjedelem mennyiségi értelemben korlátozott, s ennek megfelelően a 

tartalom is az, ám reméljük, hogy a rendszeralapú megközelítés lehetőséget ad a hallgatók 

számára arra, hogy a későbbiekben az adott vállalkozás keretei között képesek legyenek a 

helyi marketing információs, döntéstámogató és kontrolling rendszereiket kialakítani, 

átalakítani, továbbfejleszteni és működtetni. 

 

Győr, 2011. február 

Prof. Dr. Józsa László 
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1. A MARKETING INFORMÁCIÓS RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS 

ELEMEI 

A Marketing Információs Rendszer (MIR) olyan számítógépes rendszer, amit arra 

terveztek, hogy biztosítsa az információ szervezett áramlását, egy vállalaton belül lehetővé 

tegye és támogassa a marketingtevékenységet. A MIR együttműködési, elemző és működési 

szükségleteket szolgál. Lehetővé teszi a menedzsereknek, hogy megosztozzanak az 

információn, és virtuálisan együttműködjenek. A MIR továbbá lehetővé teszi a piaci 

szereplőknek, hogy együttműködjenek az ügyfelekkel a terméktervezésben és az ügyfelek 

igényeinek kielégítésében. Elemző funkcióját a döntéstámogatás igényli, amely lehetővé teszi 

a piaci szereplőknek, hogy elemezzék az ügyfeleik, versenytársaik, a technológia és az 

általános piaci feltételek alakulásának, változásának adatait. Ezek az információk képezik az 

alapját a rövidebb-hosszabb távú marketingstratégiák és tervek kifejlesztésének. A MIR 

ügyfélmenedzsment rendszerei működési igényeket is kielégítenek oly módon, hogy az 

ügyféllel lebonyolított tranzakciók napi feldolgozására koncentrálnak.  

Az irányítási munka során folyamatosan figyelemmel kísérjük a teljesítményt, ami persze 

nem lehetséges a megítéléshez szükséges ismérv-rendszer kidolgozása nélkül. Az irányítás 

megköveteli a felhasznált eszközök, illetve az irányítási feladatokat elvégző módszerek 

kijelölését. Az irányítás egyes területeinek egymáshoz kapcsolása révén jön létre az irányítás 

struktúrája. A vizsgálódásaink fő területét képező vállalat három irányítási szintet foglal 

magában, amelyek a következők (1. ábra): 

—  a vállalati üzletpolitika, 

—  a tervezés, 

—  az operatív irányítás. 

 

1. ábra: A vállalati irányítás hierarchiája 

A vállalkozások komplex rendszert alkotnak, s környezetükkel intenzív kapcsolatban állnak, 

mint azt a 2. ábra is szemlélteti: 
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2. ábra: Az iparvállalat, mint komplex mikrogazdasági rendszer (Kocsis, 1974) 

A tervezés fogalma 

Az emberi történelem során végighúzódott a vágy, hogy a jövőt, a változásokat, a korábban 

bemutatott rendszereket, így a vállalkozásokat – növekedésüket vagy visszafejlesztésüket – 

kiszámíthatóvá tegye. A szocialista tervgazdaság ennek a vágynak, s megvalósításának volt 

elvetélt kísérlete. A fejlett tőkésállamokban a II. világháború óta a nemzetgazdasági tervezés 

széleskörűen elterjedtté vált annak érdekében, hogy meghatározott célokat adott időtartamon 

belül lehessen megvalósítani, illetve elérni. 

Az üzleti élet első, többé-kevésbé sikeres tervezési kísérlete a francia H. Fayol nevéhez 

fűződött, aki hosszú évek felhalmozott tapasztalatait hasznosította stratégiakészítése során. A 

tervezés mára a vállalkozások lényeges területévé vált, mivel kiderült, hogy számos cég 

sikerének titka a jó tervezésben rejlik. 

A tervezés hozzájárulhat (Ewing, 1968) 

1. a vállalkozás piaci pozíciójának megőrzéséhez, illetve javításához; 

2. a vállalkozás optimális fejlődéséhez; 

3. a menedzseri gondolkodás, a döntési hatékonyság javításához, a szervezet 

célorientáltságának fokozásához; 

4. a szervezet rugalmasságának megőrzéséhez; 

5. a vállalkozás problémáinak egységes, integrált, együttműködésen alapuló kezeléséhez; 

6. a célok megvalósításának nyomon követéséhez, s a megvalósítási folyamat 

értékeléséhez; s 

7. a társadalmilag és gazdaságilag egyaránt hasznos eredmények létrejöttéhez. 
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A ma Magyarországában a gazdasági válság után ismét elvárásként fogalmazódik meg a 

vállalati növekedés. Növekedés azonban magától nem következik be, azt tervezni kell, hiszen 

meg kell határozni a növekedés idejét, módját, helyét, formáját éppúgy, mint a különböző 

feladatok megoldásáért felelős személyek nevét. A tervek hiányában, a végbemenő 

növekedésben sok az esetleges elem, nagy a véletlen szerepe. A termékeket, a piacokat, az 

erőforrásokat, a személyi feltételeket folyamatosan értékelni kell a siker érdekében. Az üzleti 

világ ma összetettebb, a verseny még erősebb, mint eddig bármikor. Egyszerre kell megfelelni 

a hazai és a külpiaci igényeknek, a környezetvédelmi követelményeknek, s az alkalmazottak 

vágyainak, a technológiai innovációnak, s a lehetőségek maximális kihasználásának. Tehát 

minden, s mindenki tervezésért kiált. 

A tervezés fogalmát annyian és annyiféleképpen határozták meg, ahány könyv e témakörben 

született. Mégis e meghatározások közös eleme, hogy a tervezés olyan mai döntések 

megalkotásának folyamata a jövőre vonatkozóan, amelyek az üzletvitel optimális fejlődését 

segítik elő. A gyakorlatban a tervezés különböző jelentéstartalmakat kapott. Gyakran az éves 

pénzügyi tervezést értik alatta, máskor a hosszú távú tervezés alkotja vezérelemét. 

A tervezési gondolkodás fejlődését Aaker (1995) nyomán a következő részekre tagolhatjuk: 

1. szakasz: Az operatív költségtervezés 

Az első tervezési tevékenység a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások elosztását és 

felhasználásuk ellenőrzését foglalta magában. Az erőforrások allokációja, a különböző, az 

ellenőrzést lehetővé tevő változók vizsgálata állt a középpontban, s a tervezés gyakran a 

múltbeli trendeken és a változatlan fejlődés feltételezésén alapult. 

2. szakasz: Hosszú távú tervezés 

A következőkben a hangsúly áttevődött az előrejelzésre. A tervezési rendszerek a jelenlegi 

trendeket vetítették előre, extrapolálták a múltbeli eredményeket, s az eladások, a profit, a 

költségek szintjét, jövőbeli alakulását határozták meg. A menedzsment az előrejelzéseket 

felhasználva hozta meg döntéseit. 

3. szakasz: Stratégiai tervezés 

Az 1970-es, 1980-as években a stratégiai tervezés korszaka következett be, amikor a hangsúly 

áttevődött egyrészt a célok komplex meghatározására, másrészt a tervezési tevékenységek 

központosított ellenőrzésére, irányítására. Bár továbbra is fontos szerepet játszott az 

előrejelzés és a múlt trendjeinek előrevetítése, ugyanakkor fontossá vált az üzleti környezet 

megértése is. A menedzsment számára az ok-okozati összefüggések feltárása lényeges 

elemmé vált, ezek részletes elemzése nélkül nehezen volt elképzelhető a sikeres tervezés. A 

tervezési rendszer feladata lett az adatok összegyűjtése és logikus rendszerbe foglalása a 
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döntéstámogatás érdekében. Ugyanakkor a tervezés gyakran túlbürokratizálttá, központosított 

divattá silányult, amelyben a formai, s nem az érdemi elemek játszották a főszerepet. 

4. szakasz: Stratégiai menedzsment 

Ma minden bizonnyal a stratégiai menedzsment korszakát éljük. A stratégiai menedzsment 

mind a stratégia, a tervek előállításának folyamatát, mind a gyakorlatba való átültetését is 

magában foglalja. Az elemzésen és az előrejelzésen túl a megvalósítás értékelődött fel. 

Lényeges eleme a szervezet változtatása és folyamatos átalakítása az állandóan és turbulensen 

változó üzleti környezet körülményei között. A stratégiai menedzsment fő elemeit Johnson és 

Scholes (1999) foglalta össze (3. ábra) 

 

3. ábra: A stratégiai menedzsment elemei 

A stratégiai problémák vizsgálata tehát három különböző elemet foglal magába. Az első a 

stratégiai elemzés, amelynek célja az üzleti környezet, a szervezet erőforrásainak és 

képességeinek feltárása és megértése. Az elemzés nem nélkülözheti a szervezeti kultúra és a 

vállalkozással kapcsolatban álló csoportok (vevők, alkalmazottak, beszállítók) ismeretét. Ez 

utóbbi csoportokat összefoglaló néven a nemzetközi szakirodalomban „stakeholder”-nek 

nevezik. 

A második elem a stratégiai választás, amely a lehetőségek azonosításán, értékelésén és 

osztályozásán alapul. A folyamatban meg kell határozni  

—  a stratégia alapelemeit (a generikus stratégiát); 

—  a termék/piac területeket, ahol a vállalkozás ki kívánja fejteni tevékenységét; s 

—  a szervezeti célok eléréséhez szükséges egyedi stratégiákat. 
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Végül a záró elem a stratégia megvalósítása, amely az akciók, cselekvési tervek kidolgozását 

és lebonyolítását, az erőforrások allokációját, s ha szükséges, a szervezeti struktúra 

megváltoztatását is jelenti. 

A stratégiai menedzsment – s ezt lényeges a fejünkbe vésni – nem egymást követő, egymástól 

független lépések sorozata, hanem egymással kapcsolatban álló, s sokszor egymás mellett 

zajló folyamatok összessége. Például az elemzés soha véget nem érő, folyamatosan zajló 

tevékenység, amely más fázisok, szakaszok megjelenésekor sem nélkülözhető. A megfelelő 

elemzés ugyanis biztosíthatja a tervek rugalmasságát, a naprakészség fokozását. 

A tervezés módszertani megközelítései 

A tervezés, a stratégiakészítés több módon is megvalósítható, a célok felállítása több elv 

felhasználása révén is elképzelhető. Az elvek egy lehetséges csoportosítását testesíti meg 

Ackoff (1970) felosztása, amely három rendező elvet különít el a vállalati tervezés során. 

Ezek a következők: 

—  a kielégítő célok felállításának elve; 

—  az optimális célok felállításának elve; 

—  az adaptív tervezés elve. 

A kielégítő megoldást, elfogadható célokat felállítani akaró tervezés lényege olyan célok 

kijelölése, felállítása, amelyek „elég magasak”, „elég jók”, de nem feltétlenül a 

„legmagasabbak”, a „legjobbak”. Ennek megfelelően a terv elkészítőjének gondolatai az 

elfogadható, a megfelelő, s nem a „legjobb” célok körül forognak. Az elv a tapasztalaton 

alapul, s ennek megfelelően csak részben használja ki a lehetőségeket, másrészt számos 

konfliktus forrása, mivel az eredmények sokszor elmaradnak a várakozástól. Ezért célszerű, 

ha az elvet alkalmazó szervezetek, vállalkozások szervezeti kultúrájának részét alkotja a 

kudarc elfogadása. 

A második elv alapját az operációkutatás jelenti. A tervező ilyenkor modellezi a szervezet 

működését, és célfüggvényeket állít fel, amelyeknek – jellegüktől függően – a maximumát 

vagy a minimumát keresi. A célfüggvények korlátjait a menedzsment állítja fel az általa 

ismert belső és külső hatások alapján. Amennyiben például a cél a legmagasabb piaci 

részesedés elérése, úgy meghatározásra kerülnek az azt befolyásoló tényezők, mint az 

árrugalmasság, a termelési kapacitás, az életgörbe aktuális szakasza, a versenytársi viselkedés 

vagy a reklámhatékonyság. A korlátok felállítása után megfelelő matematikai módszerekkel 

az optimális megoldás előállítható. E tervezési elv gyenge pontja a stabil, időben változatlan, 

ugyanakkor turbulens környezet feltételezésében rejlik. Persze így a matematikai megoldás 

egyszerű, ám a felállított modell könnyen el is távolodhat a valóságtól. 
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Az adaptív tervezés elve a dinamikus megoldást jelenti a tervező számára. Az elv figyelembe 

veszi a külső környezet állandó változását, s olyan szervezet kialakítására törekszik, amely 

révén a vállalkozás a szükségletekben bekövetkezett, bekövetkező változásokra folyamatosan 

válaszolhat, sőt időnként önmaga is új szükségletet generál. A modern élet része a folytonos 

változás. „A változás az egyetlen bizonyosság” gondolata ölt testet az adaptív tervezés során. 

A szervezet felismeri és elkülöníti a ciklikus és evolúciós változásokat. Előbbiek ismétlődő 

jellegűek, s gyakran előre jelezhetők. Az utóbbiak lényege a „soha eddig nem létezett” elemek 

megjelenésében rejlik. Jelenthet hirtelen felismerést, innovációt éppúgy, mint fokozatos, 

lépésről lépésre lezajló változásokat. A tervezési szakemberek számára a nagyobb kihívást az 

evolúciós változások jelentik gyenge előre jelezhetőségük, gyakori megjósolhatatlanságuk 

miatt. Ugyanakkor bármilyen nehéz is a változásokat elemezni, meg kell válaszolni a 

következő három kérdést: 

—  Mi a változások oka? 

—  Hogyan hat a változás a piaci környezetünkre? 

—  Milyen hatással van a változás következménye a szervezet stratégiájára? 

E kérdés összefüggését mutatja a 4. ábra: 

 

4. ábra: A változás hatáslánca 

A változások oka általában a vállalkozástól független társadalmi, technológiai, 

környezetvédelmi, ökológiai, gazdasági, politikai, jogi tényezőkben, illetve a 

versenykörnyezet alakulásában rejlik, s később részletes vizsgálat tárgyát képezi. A változás 

hatására a vállalkozások időről időre piacaik újradefiniálására kényszerülnek. Például a 

társadalmi tényezők változásának hatására a tradicionális piacok is egyre turbulensebbekké 

válnak, a verseny erősödik, az egyszer kiharcolt, kivívott versenyelőny gyorsan köddé foszlik. 

Ugyanakkor a változások következményeként újabb lehetőségek is támadhatnak, amelyek a 

rugalmas vállalkozások számára kihasználhatókká válnak. Másrészt a következmények új 

kreatív megoldások, stratégiák előállításához vezetnek, mert a múlt módszerei, stratégiái 

alkalmatlanná válnak a jövő időszakában.  A stratégiák készülhetnek holding, vállalati üzleti 

egység, illetve funkcionális szinteken. A marketingstratégia funkcionális jellegű, s kapcsolatát 

a másik kettővel, illetve eltérő sajátosságait az 1. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat: A stratégiai szintek összehasonlítása 

Tényező  Holding vagy üzleti egység 
stratégia 

Marketingstratégia  

Időtáv hosszú rövid 
Irányultság  keretet ad a cselekvéshez  egy szervezeti állapotot jelöl ki. 
Célértékelés  a szervezet egésze szempontjából 

értékel 
részelemek alapján értékel  

Cél- stratégia-
összhang 

hosszabb idő után derül ki azonnal kiderül  

 

A marketingstratégia három kulcseleme, miként azt az 5. ábra mutatja, a vásárlók, a 

versenytársak, illetve a belső szervezeti feltételek. 

 
5. ábra: A marketingstratégia kulcselemei 

 

Ahhoz, hogy tervezhessünk, információra van szükségünk, s így visszatérhetünk eredeti 

kérdésünkhöz, a MIR részleteinek tárgyalásához. 

A Marketing Információs Rendszer (MIR) tehát olyan ma már számítógépes rendszer, amit 

arra terveztek, hogy biztosítsa az információ szervezett áramlását, egy vállalaton belül 

lehetővé tegye és támogassa a marketingtevékenységet.  

A MIR rendszerek fő sajátosságai: 

- átfogóak, 

- rugalmasak,  

- funkcionálisan integráltak, 

- megfelelően strukturáltak,  

- előretekintők.  

A MIR a cég „ablaka a világra” és egyre inkább az elsődleges érintkezési felület az 

ügyfelekkel. A 6. ábra mutatja a MIR felépítését.  
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Marketing 

menedzserek: 

Információs 

igények 

Belső 

információk 

rendszere 

Marketing 

hírgyűjtő 

rendszer 

Marketing 

környezet 

Elemzés    Célpiacok 

Megvalósítás Információk 

megosztása az 

egyes területek 

között 

Marketing 

döntéstámogató 

rendszer 

Marketingkutatás Versenytársak 

és az állam 

Ellenőrzés    Makrogazdasági 

folyamatok 

 

6. ábra: A marketing információs rendszer elemei (Kotler, 1997) 

 

Cox és Good (1967) voltak azok, akiktől a marketing információs rendszerek (MIR) első 

definíciója származik. Úgy tekintettek a MIR-re, mint eljárások és módszerek halmazára, 

melyek az információk szokásosan megtervezett elemzései és bemutatásai kapcsán kerülnek 

alkalmazásra a piaci döntések meghozatala során. Brien, Stafford, Smith, (1968) és mások 

továbbfejlesztették ezt a meghatározást. A marketinginformációkat irányítási, tervezési és 

kutatási csoportokba osztották. Ezeknek a korai marketing információs rendszereknek az volt 

a célja, hogy összegyűjtsenek, rendszerezzenek, elemezzenek, kiértékeljenek és megosszanak 

releváns, időszerű és pontos információkat az értékesítési döntések megalkotói számára, hogy 

javítsák a tervezést, végrehajtást és az irányítást. Uhl (1974) rámutatott, hogy nincs egy olyan 

MIR sem, mely minden szervezetet szolgálni tudna, mivel a különböző szervezetek egyedi 

információs igényekkel rendelkeznek, alrendszerekből állnak, és hosszú időszakon keresztül 

kerülnek kialakításra. Az elmúlt négy évtized során sok szerző mutatott be marketing 

információs rendszermodelleket. A kialakított modellek általában a jellemző információs 

alrendszerek szerint kerültek bemutatásra. A modellek hat csoportba kerültek besorolásra a fő 

alkalmazási területük alapján. Ezek közül az első öt a következő: 

- az adatgyűjtés,  

- az adatelemzés,  

- a marketingtervezés,  

- a marketing-döntéshozatal és  

- a marketing tevékenységek végrehajtása.  

Az utolsó csoport, az irányítás két alcsoportra oszlik:  

- a külső irányítás (a marketingkörnyezet és tevékenységek irányítása) és 
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- a belső irányítás (marketinghatékonyság és végrehajtás a tervekkel és az alkalmazottakkal 

szemben). 

A MIR két csoportba sorolható a felhasználók szervezeti helyzete és a felhasználás típusa 

szerint: 

- menedzser rendszerek, 

- operatív eladásokhoz és marketingtevékenységekhez kapcsolódó rendszerek.  

A marketingmenedzsment és a döntéshozó rendszerek felhasználói elsősorban a felsővezetők, 

a stratégiai üzleti egységek irányítói, a marketingmenedzserek, marketingelemzők, valamint a 

szakértők. A szakértők gyakran nyers adatokat használnak fel, és előbb információvá 

finomítják őket, majd tudássá, melyre a menedzsereknek szüksége van. A modern marketing-

gondolkodásban a MIR nem egyszerűen rendszerek összessége, melyek csak a 

menedzsmentre korlátozódnak. Operatív, eladási és marketingfolyamat-orientált rendszereket 

is tartalmaz, amelyek a mindennapi marketinges működési folyamatokat szolgálják, mint 

például a direct mailek (adatbázis marketing), a telemarketing és az értékesítési eladás-

menedzsment.  

Azonban azok a rendszerek, melyek a hagyományos MIR-ben kerültek bevezetésre, csak egy 

részét jelentik az információs rendszereknek (Information Systems- IS), és egészükben 

marketing alapúak. Léteznek azonban szorosan ezek mellett létező egyéb rendszerek is, 

úgymint a tranzakció rögzítő rendszerek (Transaction Processing Systems- TPS), 

menedzsmentinformációs rendszerek (Management Information Systems- MIS), 

döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems-DSS), végrehajtó információs 

rendszerek (Executive information Systems- EIS vagy ESS) és a szakértői rendszerek (Expert 

Systems- ES). 
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2. táblázat: A marketinginformációs rendszerek fejlődése és főbb alrendszerei 

Szerző Alrendszerek Alrendszerek használata 

Marketingmenedzsment információs rendszerek 

Cox - Good (1967) 
Támogató rendszerek,  adatgyűjtés 

Operációs rendszerek 
elemzés, tervezés, irányítás 
(belső) 

Uhl (1974) 
Folyamattudatos rendszerek adatgyűjtés, irányítás,  
Mélyreható és válságrendszerek elemzés, döntéshozás 
Mellékes információs rendszerek  

Graf 
Adattároló és helyreállító rendszerek adatgyűjtés 
Monitoring rendszerek Irányítás 
Analitikus információs rendszerek Elemzés 

Kotler (1997) 

Belső rögzítő rendszerek Irányítás (belső) 
Marketing-hírszerző rendszerek Elemzés, irányítás (külső) 
Marketingkutató rendszerek Elemzés 
Marketing döntéstámogató rendszerek Elemzés, döntéshozás 

Piercy- Evans (1983) 

Marketing termelékenység elemzési rendszerek  Elemzés, irányítás (belső) 
Marketing-hírszerző rendszerek Elemzés, irányítás (külső) 
Marketingkutató rendszerek Elemzés 
Piac és marketing eljárási módszerek Elemzés, döntéshozás 

Proctor (1991) 

Tervező rendszerek, Elemzés, tervezés 
Irányító rendszerek Irányítás 
Marketingkutató rendszerek,  Elemzés 
Monitoring rendszerek Irányítás (külső) 

Sisodia (1992) 

Statisztikai modellek,   Elemzés, döntéshozás 
Optimalizációs modellek Elemzés, döntéshozás 
Szakértői rendszerek Döntéshozás 
Adatösszesítő rendszerek Elemzés, irányítás 

Li – McLeod- Rogers 
(1993) 

Input alrendszerek:   
Adatgyűjtés, elemzés, irányítás Adatfolyamat rendszerek, 

Marketingkutatás és hírszerzés 
Output alrendszerek: 

Elemzés, döntéshozás, tervezés 
Termék, értékesítés, ár, promóció és marketing-mix 

 Működési marketing információs rendszerek  

Moriarty – Swartz 
(1989) 

Értékesítői termelékenységi rendszerek Adatgyűjtés, végrehajtás 
Direct Mail és teljesítő rendszerek Adatgyűjtés, végrehajtás 
Telemarketing rendszerek Adatgyűjtés, végrehajtás 
Értékesítési és marketing menedzsment 
rendszerek 

Elemzés, irányítás 
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2. A FOGYASZTÓK ÉRTÉKELÉSÉNEK INFORMÁCIÓS ALAPJAI 

 

Tranzakció rögzítő rendszerek (TPS) 

A tranzakció rögzítő rendszerek (TPS) képviselik a legelemibb információs szintet, a 

legkönnyebb felhasználhatóságot a számítógépek üzleti alkalmazásának területén. A TPS-eket 

napi, marketinggel kapcsolatos műveletre használják, mint például beérkező megrendelések 

feldolgozására, vagy számlázási feladatokra. E TPS-ek outputja rendszerint jelentések 

szabványos halmazainak létrehozását jelenti valamilyen periodikus alapon. A hangsúly a 

költségek csökkentésén, a pontosság javításán és az adatokhoz való hozzáférés 

meggyorsításán van a mindennapi működés során. A TPS-ekre úgy is tekinthetünk, mint 

szervezeti üzenet feldolgozó rendszerekre, amely a menedzserek tájékoztatására szolgál a 

vállalati teljesítményről és a hosszú távú, múltbeli teljesítményről. Szintén képesek áthidalni a 

határokat a szervezet és környezete között azáltal, hogy összekapcsolják az ügyfeleket és a 

partnereket a cég raktáraival, a gyárral és a menedzsmenttel. Manapság a szervezeten belüli 

kapcsolatok és a szervezeten belüli információs rendszerek (Inter-organizational Information 

Systems- IOS) lettek a TPS-ek megszokott formái. Számos példa van a cégeket 

elektronikusan összekötő IOS-ekre. A jellegzetes IOS egy olyan információs rendszer, mely 

összeköttetést teremt egy vagy több céggel, az ügyfeleikkel vagy beszállítóikkal és 

megkönnyíti a termékek és szolgáltatások cseréjét.  

Menedzsment információs- és döntéstámogató rendszerek (MIS) 

Számos meghatározás létezik a menedzsment információs rendszerekre (MIS) és a 

döntéstámogató rendszerekre (DSS). A MIS-ek a vezetőket jelentésekkel látják el, és néhány 

esetben on-line hozzáférést tesznek lehetővé a szervezet aktuális teljesítményéhez és a 

korábbi feljegyzéseihez. Úgy vannak kifejlesztve, hogy lehetővé tegyék a különféle 

adathalmazok alkalmazását. Általában összegyűjtik a TPS-ekből származó információkat és 

rendszeres összefoglalók, illetve kivételes helyzetre figyelmeztető jelentések formájában 

tárják azokat a menedzsment elé. A MIS-ek korlátozottan képesek elemzésekre amennyiben a 

döntéstámogató rendszerekkel hasonlítjuk őket össze. 

A DSS egy olyan interaktív számítógép-alapú rendszer, mely úgy van megtervezve, hogy 

segítsen a döntéshozást igénylő helyzetekben azáltal, hogy adatokat és modelleket hasznosít 

szerkesztetlen problémák megoldására. A DSS célja, hogy javítsa és meggyorsítsa a 

folyamatokat, melyek révén a menedzsmentdöntéseket hoz és kommunikál. A legtöbb esetben 

a hangsúly a növekvő egyedi és szervezeti hatékonyságon van. 
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Nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy a különböző, egymással összefüggésben álló 

vállalati funkciók között a horizontális, illetve a vertikális kapcsolat-e a hangsúlyosabb. 

Hasonló nehézségek állnak fenn, amikor meg akarjuk mondani, hogy hol végződnek a 

menedzsment információs (MIS) vagy döntéstámogató (DSS) rendszerek és hol kezdődnek a 

marketing információs rendszerek (MIR). Piercy és Evans (1983) az alábbiak alapján 

különbözteti meg a MIS-t illetve a DSS-t az MIR-től: 

- A MIR része az MIS-nek vagy a DSS-nek – tehát az a rész, mely a marketingstratégiával és 

működéssel foglalkozik 

-A MIR egy különleges MIS vagy DSS, mivel megfelel a definíciónak és az alapvető 

elveknek, melyek korábban bemutatásra kerültek, bár az érdekeltsége bizonyos mértékben 

jobban specializált, mint a vállalati MIS-ké. 

Ezen osztályozásokat követve a MIR úgy határozható meg, mint egy MIS vagy DSS, ami 

kapcsolódik a marketing tevékenységekhez és marketing információkhoz. A marketing 

döntéstámogató rendszer (Marketing Decision Support Systems- MDSS) alkalmazását Lodish 

(1980) és Collins (1987) javasolta az eladó személyzet működő menedzsmentjében. Ők az 

értékesítési csapat termelékenységének javítására ajánlották az MDSS alkalmazását.  

A MIS-ek és a DSS-ek mellett új korszak kezdődött meg a menedzsment és döntéshozó 

rendszerek világában a vezetői információs rendszerek (EIS vagy ESS –vezetői támogató 

rendszerek) megjelenésével. Ezek a rendszerek a felső vezetést támogatják a 

döntéshozatalban. Ezek a rendszerek, összehasonlítva a döntéstámogató rendszerekkel, 

kevésbé szoktak szigorúak lenni. Helyette grafikonokat és különféle forrásból származó 

adatokat szolgáltatnak (pl. jelentéseket, dokumentumokat, leveleket, külső adatbankokat és 

hasonlókat) a csúcsvezetők számára, hogy a szervezet stratégiai szinten használhassa fel őket.  

Szakértői rendszerek a marketingben 

A szakértői rendszerek (Expert Systems- ES) segítenek a döntéshozatalt igénylő 

szituációkban a problémák emberi hozzáértést igénylő megoldása révén. Olyan rendszerek, 

melyek rendelkeznek azzal az elemi tudással, amely szakértőktől származik, s valamilyen 

adott probléma- vagy munkaterülettel kapcsolatban alkalmazható. Fő komponensei a 

következtető rendszer, a tudásbázis és a felhasználói felület. Wierenga (1990) szerint a 

szabályszerű modellezés ott megfelelő, ahol az elemző modellek felülmúlják a 

marketingszakértőket. A szakértői rendszer megközelítés viszont jól használható, amikor a 

szakértők felülmúlják a szabályszerű modelleket, és olyan következtető érveléssel 

rendelkeznek, melyeket szabályokban vagy más tudást ábrázoló eszközben rögzíthetnek. 
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3. táblázat: A marketing információs rendszerek részletesebb csoportosítása 
 

Alrendszerek 
Alrendszer 
felhasználása Leírás 

Marketingmenedzsment információs 
rendszerek 

  

Marketing hírszerző rendszerek 
Elemzés, irányítás 
(külső) 

Problémák azonosítása, változások és 
lehetőségek összegyűjtése a külső marketing 
környezetből 

Marketingkutató rendszerek 
Elemzés, irányítás 
(külső) 

Olyan információk gyűjtése, melyek egy adott 
marketing problémához tartoznak, mellyel a 
vállalat szembenéz (pl. piacfelmérés, hirdetések 
hatékonyságának tanulmányozása, termék 
piacra dobásának időzítése, árképzés) 

Marketing döntéshozás-támogató 
rendszerek (MDSS) 

Elemzés, döntéshozás 

Olyan rendelkezésre álló adatokból áll, melyek a 
marketinghez kapcsolódnak, összekapcsolva 
széleskörű statisztikai és modellezési 
képességekkel, valamint megfelelően 
megtervezett felhasználói felülettel, a tökéletes 
marketing döntések meghozatalához 

Marketingtervező rendszerek Elemzés, tervezés 
Az egész marketing tervezési folyamat 
menedzselése a marketing lehetőségektől a 
marketing taktikák megtervezéséig 

Marketingirányítási rendszerek Irányítás (belső) 
A személyzet, marketing tevékenységek és 
hatékonyságok, teljesítmények felügyelete a 
tervek szemszögéből 

Marketing-jelentés rendszerek Irányítás (külső) 
Beszámolók az eladások helyzetéről, a 
kiadásokról, a rendelésekről, a rendelések 
státuszáról, az eladási előrejelzésekről 

Operatív marketing információs 
rendszerek 

  

Marketing és eladás-termelékenység 
és támogató rendszerek 

Adatgyűjtés, 
megvalósítás 

Disztribútorok és jelentések menedzselése, 
nyomkövetések (kilátások), eladási 
tevékenységek koordinálása, ügyfél információk 
frissítése, stb. levelezési listák frissítése, 
személyre szabott levelezés (direct mail) és 
telemarketing tevékenységek 

 
A táblázat értelmében a marketing információs rendszerek két csoportja a következő: 

Marketingmenedzsment információs rendszerek: az első időszakban (az 1970-es évek 

elejétől az 1980-as évekig) a MIR fejlesztése szabványosított jelentések biztosítását foglalta 

magában annak érdekében, hogy több forrásból származó információkkal megsokszorozzák a 

szervezeti egységeket a nagy cégeken belül. A marketingmenedzsment szempontjából a MIR 

eszközök marketinginformációk menedzselésére, marketingkutatásra, marketingügyletek 
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modellezésére, a marketingben történő döntéshozatalra, marketingstratégia és -taktika 

tervezésére, költségvetés készítésére, elemzésre, különböző akciók elemzésére, beszámolók 

készítésére, valamin irányításra szolgáltak. A MIR a külső és belső marketing 

hatékonyságának elemzésére és a marketingtevékenységek irányítására szolgáló eszközök 

összessége, s e úgy is tekinthetünk rá, mint a hagyományos piackutatás természetes 

kiterjesztésére. Tervezési és adatelemzési szempontból a MIR a tervezés alapjául szolgálhat, 

de maga a tervezés más rendszerekben történik, gyakran manuálisan. E tervek végrehajtása és 

irányítása is gyakran a menedzsment és az operatív MIR segítségével történik.  

Operatív marketing információs rendszerek. Az operatív MIR célja az eladások és a 

marketing tevékenységek menedzselése a vállalati értékláncban. „Az értéklánc a vállalatot 

stratégiailag releváns tevékenységekre szabdalja fel azért, hogy megértsük a költségek 

viselkedését és a megkülönböztetés potenciális és meglévő forrásait” (Porter 1985). Emellett a 

cél a különböző marketingfeladatok tervezésének, végrehajtásának, és irányításának 

hatékonyságnövelése.  

Az eladók rendszerint operatív MIR-t használnak tevékenységeik tervezéséhez, 

végrehajtásához, és a teljesítés jelentéséhez. Az információgyűjtésre úgy kell tekinteni, mint a 

marketingszervezet alapvető feladatára, bár ez kimondottan az üzletkötők feladata. Shaw és 

Stone (1988) úgy határozta meg az adatbázis marketinget (Database marketing- DBM), mint 

„egy interaktív megközelítését a marketingnek, mely egyénileg megcélozható 

marketingmédiumok, és csatornák alkalmazását teszi lehetővé (mint például levél, telefon, és 

értékesítési csoport) a célból, hogy  

- segítségét kiterjessze a vállalat célközönségére,  

- növelje a keresletüket,  

- közel legyen hozzájuk azáltal, hogy rögzít és megtart egy adatbázist a vásárlókról, a jövőbeli 

vevőkről és minden kommunikációról és kereskedelmi kapcsolatról,  

- segítse az összes jövőbeli kapcsolat fejlesztését és  

- biztosítsa a marketing sokkal életszerűbb tervezését”.  

A 7. ábra bemutatja a marketingmenedzsment folyamatot az összes kapcsolódó információs 

rendszerrel. 

A marketing három szinten működik: vállalati, üzleti (vagy SBU) és funkcionális (vagy 

operatív) szinten, e három stratégiai szintet tükrözve. Míg ez a háromszintű stratégia egyrészt 

jól elkülöníthető, másrészt egy koherens és konzisztens egészet kell, hogy alkossanak. A 

stratégia különböző szintjein lévő marketingfeladatok főként a nagyméretű, hagyományos 

hierarchikus struktúrákban találhatóak meg. Vállalati szinten a marketing szerepe, hogy 

segítse a tervezést, és stratégiai partnerséget alakítson ki a kereskedőkkel és a beszállítói 
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partnerekkel, melyen keresztül a vállalat kihasználja a megkülönböztető sajátosságait, hogy 

egyéni piaci lehetőségeiket szolgáljon ki. Hasonlóképpen, az üzleti egységek szintjén a 

marketingmenedzsereknek új felelőssége annak eldöntése, hogy mely marketing feladatokat 

és tevékenységeket végezzék el a stratégiai partnerek, s melyeket végezzék el házon belül. E 

feladatokkal szemben a MIR stratégiájának mindkét szintjén ott van a marketing hírszerzés, 

kutatás és tervezés információs rendszere. Ezeken túl a stratégiai döntések meghozatalában a 

marketing beszámolókat, az irányító rendszereket és különösen a döntéstámogató 

rendszereket alkalmazzák - mint például, hogy függjenek-e a piactól, hosszú távú 

jogviszonyoktól, stratégiai szövetségektől vagy integrált (vállalati szintű) hierarchiáktól- és 

olyan döntésekben, hogy mikor és hogyan társuljanak üzleti szinten.  

 
 

7. ábra: A marketingmenedzsment folyamata 
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A marketing egy vállalati stratégiai funkció, s a marketing tevékenységek lehetővé teszik a 

vállalatoknak, hogy felismerjék és alkalmazkodjanak a piaci környezet változásaihoz. Egy 

tudás intenzív gazdaságban alapvető feladat, hogy gyorsabban gyűjtsük össze, és elemezzük 

az információkat, mint a versenytársak, s aztán persze gyorsabban is cselekedjünk. A 

marketing információs rendszerek biztosítják az információs technológia gerincét a marketing 

szervezetek stratégiai működéséhez.  Tágabb értelemben a MIR egy szervezett és időbeli 

információáramlást biztosít, amelyre a marketing döntéshozóknak van szükségük. Magában 

foglalja a berendezéseket, a szoftvert, az adatbázisokat, valamint a folyamatokat, módszereket 

és a rendszerhez szükséges embereket, hogy elérje szervezeti céljait. A MIR egy széles 

tevékenységi spektrumot fog át az egyszerű tranzakció feldolgozástól a komplex 

marketingstratégiai döntéshozatalig. 

Az információs technológia fejlődése megváltoztatta azt a rendszert, ahogy a cégek az üzleti 

ügyeiket irányítják. Például a pénzügyi szolgáltatók, mint a bankok, brókerek, biztosító 

társaságok manapság nem működhetnek az ügyfélszolgáltató alapú információs 

technológiájuk nélkül. Ez a technológia régóta támogatja a marketingtevékenységeket. 

Azonban az Internet megjelenése és különösen a böngésző alapú world wide web, a MIR 

forradalmát indította el. A cybermarketing kifejezést gyakran arra használják, hogy leírják a 

számítógépek, az Internet alapú információs rendszerek, a telekommunikáció és az ügyfelek 

együttesének kapcsolatát a marketing folyamattal. Az Internet marketinget az interaktivitás, a 

grafikai felhasználói felület, a multimédiás tartalom és a személyes összekapcsolódás 

jellemzi. Az Internet technológiák nemcsak új módokat nyújtanak arra, hogy az ügyfelet 

elérjék, hanem azt is lehetővé teszik, hogy az egész marketing folyamatot, de akár a 

vállalkozást magát is újratervezzék. A marketing ma már nem egy egyedülálló tevékenység, 

amelyben hosszú időszakaszok vannak a termékkoncepció, a marketingstratégia és a piaci 

bevezetés között. A marketing interaktívvá és valós idejűvé vált.  

Az ügyfélmenedzsment magában foglalja a marketing döntéstámogató rendszereket, az 

ügyfélkapcsolat menedzsmentet, az értékesítő személyzet automatizálását, az 

ügyfélszolgálatot és az e-kereskedelmi tevékenységeket. Ezeket gyakran front-office 

ügyfélorientált tevékenységeknek nevezik. A back-office vállalati erőforrás tervezési 

tevékenységek magukban foglalják a gyártást, a finanszírozást és az emberi erőforrásokat. Az 

ellátási lánc menedzsment tevékenységek magukban foglalják az elektronikus hozzáférést, 

leltármenedzsmentet, minőségmenedzsmentet, a logisztikai rendszereket, hogy 

összekapcsolják a vállalatot a beszállítókkal. Ez a három elem alkotja a vállalati erőforrás 

rendszereket.  
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A nagy integrált vállalati szoftvereket gyártó cégek, mint az ORACLE, SAP, Peoplesoft, 

vagy az IBM ezt a három nagy alkalmazási területet foglalják össze programjaikban. Az 

eredmény kisebb szervezetek, gyorsabb reakcióidők és alacsonyabb költségek. A döntéshozók 

integrálni tudják az ügyfelektől, beszállítóktól és a belső szervezetei egységektől érkező 

információt, hogy az egész vállalatra szóló áttekintést nyerjenek annak érdekében, hogy 

képesek legyenek kialakítani és végrehajtani a megfelelő marketingstratégiát.  

 

A marketing információs rendszer előnyei 

 

A MIR növeli a döntéshozó számára elérhető lehetőségeket és támogatja a marketingstratégia 

minden elemét. A MIR hatással van az ügyfelekkel, a beszállítókkal és más partnerekkel 

kapcsolatos marketingérintkezési felületekre. Fő előnye, hogy hatással van a funkcionális 

integráció, a piaci monitoring, a stratégiafejlesztés és a stratégia végrehajtásának területeire. 

Létrehozásának előnyei a következők: 

 

1. A piac nyomon követése (monitoring). A piackutatás és a piaci hírszerzési 

tevékenységek alkalmazása révén a MIR lehetővé teszi a feltörekvő piaci szegmensek 

azonosítását, a piaci környezet megfigyelését, a fogyasztói viselkedés változásainak, a 

versenytársak tevékenységének, az új technológiák, a gazdasági körülmények és a 

kormánypolitika alakulásának rögzítését. Míg a piackutatás természeténél fogva eseti, 

adott, speciális stratégiára vagy taktikai marketingkezdeményezésre összpontosít, 

addig a marketing hírszerzés természeténél fogva folyamatos, magában foglalja a 

széleskörű piaci alapú tevékenységeket és az információs források figyelemmel 

kísérését és elemzését. A piaci információnak 3 fő forrása van: 

- A szindikált adatok, amelyeket piackutató intézetek és ipari egyesületek publikálnak.  

-A vállalat által finanszírozott primer kutatás. Ez sokkal koncentráltabb, mivel 

speciális kérdésekre kell válaszolnia a piacon belül, viszont jóval drágább és 

időigényesebb.  

- Saját fogyasztók viselkedési sajátosságainak összegyűjtése a céges weboldal 

tanulmányozásával, az eladáshelyi (POS) tranzakciók értékelésével és az eladók 

rendszeres visszacsatolásával.  

 

2. A stratégai fejlesztés elősegítése. A MIR a szükséges információt nyújtja a 

marketingstratégia fejlesztéséhez, támogatja az új termékek, a termékpozícionálás, a 
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marketingkommunikáció (reklám, PR, eladásösztönzés, személyes eladás, 

propaganda), árazás, elosztás fejlesztését.  

3. A stratégia megvalósításának támogatása. A MIR támogatást nyújt a termék piaci 

bevezetéséhez, lehetővé teszi a marketingstratégiák koordinálását. A MIR a 

döntéshozóknak lehetővé teszi, hogy hatékonyabban irányítsák mind az értékesítésben 

résztvevőket, mind az ügyfélkapcsolatokat. Néhány ügyfélmenedzselő szoftvercég 

olyan mértékben növeli a CRM-ét, hogy ez magába foglalja a partnerkapcsolatok 

menedzselésének képességét is. Ez egyre fontosabbá válik, mivel sok piaci szereplő 

azt választja, hogy kihelyezi a fontosabb marketingfunkciókat, és stratégiai 

szövetségeket alakít ki, hogy az új piacokat megszólítsa. 

 

4. Hozzájárul a funkcionális integráció kialakításához. A MIR lehetővé teszi a 

tevékenységek koordinálását a marketing osztályon belül, a marketing és olyan más 

szervezeti formák között, mint például termékfejlesztés, termelés, 

termékmenedzsment, pénzügyek, gyártás, logisztika és ügyfélszolgálat. 
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3. SZÁMÍTÓGÉPES MARKETING INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 

FELÉPÍTÉSE 

 

A marketing információs rendszer funkcionális alkotórészei négy fő komponenst foglalnak 

magukban:  

- felhasználói felületekből,  

- alkalmazott szoftverből,  

- adatbázisokból, és 

- rendszertámogatásból állnak.  

8. ábra. A marketing információs rendszer fő elemei: 

 

 

 

 

- Felhasználói felületek. A MIR lényeges eleme az, hogy a menedzserek, akik a rendszert és 

azokat a felületeket használni fogják, amelyekre nekik szükségük van, hatékonyan elemezzék 

és felhasználják a marketing információkat. A rendszer tervezése attól függ, milyen típusú 

döntéseket kell a menedzsereknek hozni. A felület magába foglalja azt a hardver típust, amit 

használni fognak, az információ módját, amelyet elemeznek, letisztítanak, bemutatnak, és azt, 

ahogyan a beszámolókat összeállítják és terjesztik. Törekedni kell a könnyű hozzáférés, a 

biztonság, és a költséghatékonyság biztosítására.  

 

- Alkalmazott szoftver. Ezek olyan programok, amelyeket a marketing döntéshozók arra 

használnak, hogy az adatokat összegyűjtsék, elemezzék és kezeljék abból a célból, hogy olyan 

információkhoz jussanak, amelyek a marketingdöntésekhez szükségesek. Például marketing 
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döntéstámogató szoftvernek (MDDS) tekinthető az ügyfélmenedzsment szoftver az online 

értékesítéshez és az ügyfélszolgálathoz. 

 

- Marketing adatbázisok. A marketing adatbázis olyan rendszer, amelyben a marketing 

adatfájlokat rendszerbe foglalják és tárolják. Az adatokat belső és külső forrásokból lehet 

gyűjteni. A belső források nagyrészt a tranzakciókból származnak. Adatokat kapnak az e-

kereskedelem helyszíneiről, az eladási eredményekről, szállítási és leltáradatokat, 

profitinformációkat foglalnak magukban. A külső adatokat a piackutatás, a versenytársakról 

szóló hírszerzés, a pénzintézetek és más szervezetek biztosítják. Az adatokat egyszerű 

fájlokba (flat file) lehet rendezni (egy adatot egy sorba rögzítenek) vagy viszonyított 

adatbázisba ( az adatokat táblázatban tárolják, ahol minden sor egy egységet képvisel, és 

minden oszlop ennek egy jellegzetességét képviseli). Például, minden sor képviselhet egy 

ügyfelet olyan oszlopokkal, mint név, azonosítási szám, vásárlási információ.  

 

- Rendszertámogatás. Ez a komponens rendszermenedzserekből áll, akik menedzselik 

és fenntartják a rendszereszközöket, beleértve a szoftver és hardver hálózatot, 

figyelemmel kísérik a tevékenységét, és biztosítják, hogy harmóniában legyen a 

vállalati üzletpolitikával. Ez a funkció a rendszerfelhasználók számára segítő 

programot is magában foglal.  
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4.  DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA DÖNTÉSTÁMOGATÓ 

INFORMÁCIÓS RENDSZEREKKEL 

 

A marketing döntéstámogató rendszerek (Marketing Decision Support System- MDSS) a 

MIR alapalkalmazásának átfogó lehetőségét alkotják. Az MDSS számítógép alapú eszközt 

nyújt, modemeket és technológiákat, hogy támogassa a marketingmenedzser döntéshozó 

folyamatát. Általában az MDSS-t régebbi adatok lekérésére optimalizálták. Az MDSS adatait 

tipikusan mind a külső, mind a belső piaci forrásokból nyerik. Az MDSS adatlekérő és 

beszámolót generáló funkciókkal van ellátva, ahol a menedzsernek hozzáférése van a 

marketing adatokhoz, statisztikailag elemzi azokat, és az eredményeket arra használja, hogy 

az optimális folyamatot meghatározza.  

 

A marketing döntéstámogató rendszer funkciói 

 

Az MDSS elemző modelleket ad előrejelzéshez, szimulációhoz és optimalizáláshoz. Az 

MDSS eszközei egyszerű munkalapokat tartalmaznak, mint például az Excel, statisztikai 

elemző csomagokat, mint például az SPSS és a SAS, online analitikus feldolgozó eszközöket, 

mint az OLAP, adatbányászati felhasználásokat, és esetleg neurális hálózatokat. Az MDSS a 

felhasználót több lehetőséggel látja el. A tipikus MDSS funkciók modelleket és eszközöket 

foglalnak magukban a következőkre. 

 

1. Cél kijelölése. Az elemzés a kívánt eredményre fókuszál és kiépíti a cél 

eléréséhez szükséges erőforrás alapot. 

2. Érzékenység elemzés. A döntéshozók feltárhatják a stratégiai változókat, mint 

például ár és a modell, és ezek hatását a keresletre vagy a versenyhelyzetben 

való viselkedésre. 

3. Kivételjelentés. Az elemzés olyan eredményeket keres, amelyek túllépik, vagy 

alulmaradnak a kijelölt célokhoz vagy a benchmark adatokhoz. Gyakran gap 

elemzésnek is nevezik.  

4. „Mi van, ha” típusú elemzés. Könnyen végrehajtható a munkalappal. A 

bevételeket és költségeket változtatni lehet oly módon, hogy megmutassák az 

összes változó hatását a profitra és a cash-flowra.  

5. Pareto elemzés. Az elemzés olyan tevékenységeket keres, amelyek aránytalan 

eredményeket generálnak, például, amikor a vevők húsz százaléka adja a 

bevételek 80 százalékát. 
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6. Előrejelző modellek. Ökonometrikus modelleket használnak, hogy elemezzék 

az adatok idősorát abból a célból, hogy előre jelezzék a jövőbeli értékesítéseket 

és a piaci részesedés mértékét. 

7. Scorecardok és dashboardok. A scorecard rendszerek állandó keretet adnak 

ahhoz, hogy követni tudjuk a marketingtevékenységek hatékonyságát. Gyakran 

különböző modelljei vannak a csúcsvezetők, marketing menedzserek, 

termékmenedzserek és ügyfélszolgálati menedzserek számára. A scorecard 

rendszerek lehetővé teszik a felhasználónak, hogy lemenjenek egy elemző és 

tevékenységkövető alapra annak érdekében, hogy meghatározzák egy stratégiai 

kezdeményezés státuszát. A dashboardok („műszertáblák”) lehetővé teszik a 

frontline menedzsereknek, hogy nyomon kövessék a kritikus 

teljesítménymutatókat.  

8. Szimulációs modellek. A Monte Carlo szimulációkat a marketing 

döntéshozatalnál használjuk bizonytalanság esetén. Olyan változók, mint a 

piaci ár, változó egységköltség és az eladott mennyiség előre nem ismert a 

beruházási döntéshozatalkor. A szimulációs modellek lehetővé teszik a piaci 

szereplő számára, hogy elemezze a kockázatot és felmérje, hogy döntésének 

milyen a bekövetkezési valószínűsége. 

A piaci résztvevők tipikusan arra használják a modelleket és az eszközöket, hogy elemezzék a 

piacokat, az ügyfeleket, a versenytársakat és a külső műveleteket. Az MDSS elemzés fő 

területei:  

 

- A piaci szegmens elemzése. Modellezési technikákat alkalmaz, hogy meghatározza a 

szegmenseket, és elemezze a gazdasági trendeket, a demográfiai trendeket és a viselkedést. 

- A piaci részesedés elemzése. A piaci részesedést meghatározó tényezőket és a trendeket 

elemzi.  

- Versenytárselemzés. Elemzi a versenytársak piaci pozícióját, és a marketingstratégiájukat. 

- Árelemzés. Elemzi és beazonosítja azokat a tényezőket, amelyek a cégnek azt a képességét 

befolyásolják, hogy az árrugalmasságot és a keresletelemzést magában foglalva alakíthassa ki 

az árat.  

- Költségelemzés. Tanulmányozza a cég általános költségstruktúráját és annak hatását a 

termékköltségre.  

- Értékesítési elemzés. Tanulmányozza a cég értékesítésének eloszlását régiónként, 

termékenként, márkánként, értékesítési területenként. 
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- Értékesítési előrejelzés. Megbecsüli az értékesítési potenciált termékenként, régiónként, 

értékesítési területenként, márkánként. 

- Eladószemélyzet termelékenysége. Tanulmányozza az eladószemélyzet hatékonyságát, és a 

hatékonyságot befolyásoló tényezőket.  

- Reklámelemzés. A reklámhatékonyságot, a megfelelő média kiválasztását és a 

márkatudatosságot elemzi.  

- Szimuláció. Döntéshozatalt szimulál különböző stratégiai forgatókönyvek mellett. 

 

Adatraktározás 

 

Az adatraktár olyan hely, ahol a vállalkozás adatait tárolja abból a célból, hogy segítse a 

menedzsment döntéshozatalát. Lényegében az adatraktár szolgáltat alapot az elemző 

rendszernek, ahol az időszakos adatpontokat meghatározott időpontokban összegyűjtik és 

tárolják további elemzés céljából. Az adatraktározás lehetővé teszi a piaci szereplőknek, hogy 

megszerezzék, szervezzék és tárolják a potenciálisan hasznos adatokat az ügyfelekről és a 

piacokról döntéshozatali célból.  

Minden tranzakció vagy interakció rögzítése, amely az ügyféllel, a beszállítóval, a lánc 

tagjával vagy az eladószemélyzettel történik, lehetőséget ad ismeretszerzésre. A cégek 

adatokat gyűjtenek ezekből a napi üzleti műveletekből. Azért, hogy ezek az adatok hasznosak 

legyenek, gyakran átalakítják és tárolják őket egy adatraktárban. Egyszerűbben fogalmazva a 

marketing adatraktár egy tároló hely olyan adatok számára, amelyeket külső vagy belső 

adatforrásból gyűjtöttek. Minden ügyfél az idő során egy sor tranzakció rögzítést generál. Az 

adatforrások közé tartozhat egy számla, egy regisztrációs űrlap, egy telefonhívás, az 

ügyfélszolgálati kérdőív és akár a weboldali látogatás adatai. Az adatraktározás lehetővé teszi 

a vállalatnak, hogy ezeket az adatokat szervezze, és tárolja elemzési célból. Azáltal hogy 

ezeket és más adatokat gondosan elemeznek, a vállalatok hatékonyabb módjait tudják 

kidolgozni az ügyfélszolgálatnak. Az adatraktárak azért vannak, hogy támogassák a 

döntéshozatali folyamatot azáltal, hogy azonnali hozzáférést biztosítanak a piac és az ügyfél 

adataihoz.  

Az Internet a piaci szereplőktől az ügyfelek felé mozdult el azáltal, hogy csökkentette a 

keresési költségeket, és nagyobb választékot biztosít. A versenytársak csak egy kattintásra 

vannak ennek következtében. A piaci szereplőknek finomabban kell dolgozniuk, hogy 

létrehozzanak és fenntartsanak olyan közvetlen kapcsolatot az ügyfelekkel, amelyre azok 

vágynak. Ez a cél azt igényli, hogy többet tudjunk az ügyfél preferenciáiról, viselkedéséről és 

értékelvárásairól azért, hogy jobb terméket és szolgáltatást tudjunk létrehozni. Ugyanakkor a 
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piaci szereplőknek meg kell érteniük, hogy mely ügyfelek lesznek a legértékesebbek 

számukra egy idő múlva. Rendszeresen követniük és értékelniük kell minden ügyfél 

„élethosszig tartó” (lifetime value) legnagyobb értékét, hogy meghatározhassák, melyik 

ügyfélbe kell továbbra is befektetni, és melyik ügyfélről kell lemondani.  

 

Az adatraktárak szűk vagy széles stratégiai szemléletet nyújthatnak a kulcsfontosságú 

marketingtevékenységekről abból a célból, hogy magasabb ügyfélértéket és megtérülést 

generáljanak. Az adatraktározási tevékenységek általában az ügyfélkapcsolat menedzsmentet, 

a termékfejlesztést és az ügyfélszolgálati kiszállítást támogatják. Az adatraktár kialakítása a 

következő három folyamaton alapul. 

 

1. Adatgyűjtés. Adatszerzési folyamatokat kell kialakítani a megfelelő belső és külső 

forrásokból és azután szervezni, felülvizsgálni, integrálni és más módon előkészíteni 

arra, hogy betápláljuk az adatbázisba. 

2. Adatmenedzsment. Ez a lépés magában foglalja az adatok formázását és tárolását 

abból a célból, hogy az adatraktár felhasználója könnyen hozzáférjen. 

3. Adathozzáférés. Ez a folyamat speciális eszközöket foglal magába, hogy kikérjék az 

adatokat, elemezzék, hasznos üzleti jelentéseket hozzanak létre és küldjenek szét.  

 

Az adatraktárak az MDSS integráns részei. Lehetővé teszik, hogy adatokhoz jussunk, hogy 

marketing műveleti jelentéseket írjunk, elemezzük az értékesítés eredményeit meghatározott 

idő alatt, azonosítsuk és feltérképezzük a mintákat, a trendeket, amelyek talán felbukkannak a 

piacon, és lehetővé teszik új termékek kifejlesztését, az árazást, a piaci szegmentációs 

stratégiaalkotást, a marketingkommunikációs kampányok és az értékesítési csatorna 

tervezését. 

Egy adatpiac az adatraktár alsóbb szintű változata. Jobban koncentrál egy adott folyamatra, 

vagy annak egy elemére, kevésbé komplex és az összes adatváltozatot tartalmazza, gyakran 

összegző formában. Általában kisebb felhasználói csoport számára készült. Gyors, speciális 

hozzáférést és felhasználást biztosít. Az adatpiacok akkor hasznosak, amikor nem lehetséges 

adatraktárhoz hozzájutni, hogy kielégítsék a potenciális felhasználók igényeit. Az adatpiacok 

korlátozott számú felhasználónak teszik lehetővé, hogy nagyobb kontroll alá vegyék azokat az 

adatokat, amelyekre szükségük van. Az adatpiacok lehetővé teszik, hogy az adathoz való 

hozzájutás sebessége nőjön, és csökkentik a felhasználók adatokhoz való idő előtti 

hozzájutását. Minimalizálják azokat a teljesítményáldozatokat is, amelyek velejárói a nagy 

adatraktáraknak azáltal, hogy kis csoportoknak teszik lehetővé, hogy hozzájussanak az általuk 
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leginkább kívánt adathoz, amikor csak szükségük van rá. Speciális adategységeket is 

tartalmazhatnak, amelyeket statisztikai vagy adatbányászó eszközökkel lehet elemezni. Az 

adatpiac nem minden adata származik feltétlenül az adatraktárból. A marketingkutató plusz 

információt adhat az ügyfél vásárlási történetéhez az adatraktárból, a földrajzi információs 

rendszerből (GIS), a kereskedelmi szolgáltatás adataiból és tárolhatja azt az adatpiacon. 

 

Adatbányászat 

Az Internet alapú marketing stratégiák rendkívül nagy adathalmazokat generálnak az ügyfelek 

interakcióiból. A beszerzési történések, a pénzügyi tranzakciók rögzítése, az ügyfélszolgálati 

feljegyzések, csak néhány azok közül az adatok közül, amelyek az ügyfél adatbázisába 

kerülnek. Annak érdekében, hogy ezt a sok, nagyon eltérő adatot felhasználásra használhatóvá 

alakítsák, a piaci szereplők egyre inkább adatbányászati eljárásokat alkalmaznak. Az 

adatbányászat nagy mennyiségű adat számítógép alapú feltárása és elemzése, hogy értelmes 

szabályszerűségeket fedezzenek fel abból a célból, hogy javítsák a marketing, az értékesítés 

és az ügyféltámogatás területeit. Az adatbányászati eljárások kombinálva az adatraktározással 

lehetővé teszik az MDSS-nek, hogy mélyebbre menjen, mint a marketingben az operációs 

folyamatok támogatása, és az aktuális ügyfélviselkedésre koncentráljon. Az adatbányászat és 

az adatraktározás eszközöket és infrastruktúrát biztosít, hogy stratégiai lehetőséget 

kovácsoljon belőle az ügyfél ismeretében. 

 

Az adatbányászat folyamata 

 

Nagy multinacionális vállalatok sokkal több marketingadatot hoznak létre naponta, 

mint amit a menedzsereik rendszerezni tudnak. Az Internet lehetővé teszi az adatok gyors 

növekedését egy világhálós alapon. De az adatok exponenciális növekedése paradox módon 

olyan helyzethez vezethet, ahol a több adat kevesebb információt jelent, mivel a 

menedzsereket az adatáradat elárasztja, azzal megbirkózni nem igazán tudnak. A piaci 

szereplőknek feldolgozási, szűrési és értelmezési eljárásokat kell kifejleszteni, hogy ezeket az 

adatokat stratégiai marketingcélokra használják. Az adatbányászat azt a lehetőséget biztosítja, 

hogy összegyűjtsük, feldolgozzuk és elterjesszük az információt, valamint gyorsabban 

dolgozzunk az információval, mint a versenytársak, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az 

első lépésből származó előnyt megszerezzük.  

Ennek a folyamatnak az első lépése, hogy adatokat gyűjtünk arról, hogy az ügyfél mit 

tesz. Az online feldolgozási módszerek pont ezt teszik. Ténylegesen minden, amit egy ügyfél 

tesz, ha egy terméket vagy szolgáltatást vásárol, egy sor tranzakciós feljegyzést generál. Ha az 
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ügyfél felhív egy információs számot, a telefontársaság a hívás idejének az adatát rögzíti 

ugyanúgy, mint a hívott számot és a hívás időtartamát. A marketingcég hasonló adatokat 

generál, azzal együtt, hogy a megvásárolt termékeket és szolgáltatásokat, különleges 

ajánlatokat, hitelkártyaszámot, a rendelés nagyságrendjét és az utolsó vásárlás óta eltelt időt is 

rögzíti. További tranzakciókat generál a rendelés beérkezése, a számlázás és a kiszállítási 

rendszer. A bank és a szállító cég további tranzakciókért lesz felelős. Az ügyfél talán újabb 

ügyfélszolgálati telefonhívást igényel, hogy a vásárlás utáni problémákat megoldja. Internet 

tranzakciók még több adatot generálhatnak, mivel az ügyfél vásárlói viselkedése kapcsolódhat 

a böngésző alkalmazásához egy oldalon és az egész hálózaton belül. Ezt az adatot aztán hozzá 

lehet kapcsolni a vevő vásárlási és pénzügyi történetéhez és más személyes információhoz.  

Miután az adatokat összegyűjtötték és elhelyezték az adatraktárban, az adatok elemzésének 

megközelítése kerül előtérbe. Az adatbányászati módszerek egy sor megközelítést 

foglalhatnak magukban, szigorúan tudományos módszertanoktól, a hipotézistesztelésen át, a 

minőségi szűrésig és a nagy mennyiségű összefüggő adatok kereséséig. Az elemzés típusának 

megválasztása tipikusan olyan feladatfunkció, amit a kutató azért hajt végre, mert sikeresen 

be akarja fejezni az adatbányászást. A tipikus adatbányászati feladat magában foglalja a 

következőket: 

1. Csoportosítás. Előre meghatározott osztályozási kódot alkalmaznak a 

feljegyzett adatokhoz. Döntésfa típusú elemzési technikák általában ezzel a 

feladattal járnak együtt. 

2. Becslés. A bevitt adatokat arra használják, hogy becsüljék a folyamatosan 

változó változókat, mint a például a kort, a jövedelmet és a várható viselkedést. 

Gyakran neurális hálózatokat használnak becslésre.  

3. Affinitás csoportosítás. Asszociációs szabályokat fejlesztenek ki az adatokból, 

és az egymáshoz tartozó adatokból csoportváltozókat képeznek.  

4. Leírás. Összegző megfigyelést végeznek az adatokkal, amely arra szolgál, 

hogy annak a jelenségnek a megértését elősegítse, amely az adatokat generálta. 

A leírás gyakran további kutatást és adatelemzést motivál. A piaci kosár 

elemzése, a kérdőíves felmérés, a vizualizációs technikák (mapping) 

általánosan használatosak.  

5. Klaszterképzés. Egy nagy heterogén populáció homogén klaszterekbe 

sorolásához a hasonlóságot vesszük alapul. A kutatónak meg kell határoznia 

minden klaszter jelentését.  
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6. Jóslás. Az adatokat azon az alapon osztályozzák, hogy milyenek a megjósolt 

jövőbeli értékek és viselkedés. Neurális hálózatok, piaci kosár elemzése és a 

döntésfák a legáltalánosabban használt technikák.  

 

Adatbányászati technikák 

 

Azok a kutatók, akik a viselkedést tanulmányozzák, nagy fogyasztói adatbázisokban általában 

a következő adatbányászati technikákat alkalmazzák.  

 

1. Piaci kosár elemzése. Ennek a technikának a gyengesége, hogy minden adatbázisban 

meghatározatlan számú lehetséges szabály van, és ezek közül csak néhány jelentős 

marketing szempontból. Ezeket kell megtalálni. Akkor működik a legjobban, ha a 

kutatónak van elképzelés arról, hogy mit keres.  

2. Klaszterelemzés. Azon a hipotézisen alapul, hogy azonos típusú ügyfelek azonos 

viselkedést mutatnak. A legáltalánosabb módszer a K-típusú klaszterelemzés. Ennek 

az a célja, hogy a tárgyakat úgy csoportosítsa, hogy a csoportok viszonylag 

homogének legyenek belül, viszont egymáshoz képest a csoportok pedig heterogének 

legyenek.  

3. Döntésfák. A döntésfák lehetővé teszik az irányított adatbányászat szerinti 

csoportosítást. Gyakran egyszerű szabályokat használnak, hogy az adatokat 

alcsoportokra osszák, amelyekben a kulcsfontosságú tulajdonságokat gyorsabban 

tudják kiértékelni. A döntésfák arra szolgálnak, hogy megbecsüljük a jövőbeli piaci 

folyamatokat azáltal, hogy a vásárlói magatartást összekapcsoljuk a vásárlók 

tulajdonságaival. 

4. Megkérdezési eszközök. A strukturált megkérdezés nyelvét (SQL) gyakran arra 

használják, hogy az adatcsoport előzetes elemzését elvégezzék. Az adatösszegzés, 

mint például egyszerű átlagok, gyakoriságok, kereszttáblák hasznosak, ha mintákat és 

szabályokat keresünk, amelyek egy strukturáltabb elemzés alapját képezhetik.   

5. Neurális hálózatok. A neurális hálózatok osztályozó eszközök, amelyeket 

csoportosításra, klaszterképzésre és jóslásra használnak. Ezek a hálózatok 

számítógépes modellek, amelyek az emberi agyban lejátszódó idegsejtek kapcsolatait 

szimulálják. Két kritikus fázisa van a neurális hálózatok használatának. A kódolási 

szakasz, ahol a hálózatot egy feladat elvégzésére állítjuk be, s a dekódolási szakasz, 

ahol a hálózat a kitűzött feladatot elvégzi. A gyakorlatban ezek a megoldások 
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tanulóeszközök és arra használják őket, hogy például, azonosítsák a lojális ügyfeleket, 

megtalálják a hamis hitelkártya tranzakciókat.  

4. táblázat: Az adatbányászat technikái 

 

A technika megnevezése Tulajdonságok 

Piaci kosár elemzése 

- Minden adatbázisban határozatlan számú lehetséges szabály. 

- Ezek közül csak néhány jelentős marketing szempontból. 

- Legjobb, ha a kutatónak van elképzelése arról, hogy mit keres. 

Klaszterelemzés 

- Feltételezi, hogy azonos típusú ügyfelek azonos viselkedésűek. 

- K-típusú klaszterelemzés a legáltalánosabb. 

- Célja: több, egymástól jól elkülönülő, homogén csoportok 
létrehozása 

Döntésfák 

- Irányított adatbányászat szerinti csoportosítást tesz lehetővé. 

- Egyszerű szabályokat alkalmaznak. 

- A vásárlói magatartást kapcsolnak össze vásárlói 
tulajdonságokkal, és abból jövőbeli piaci folyamatokat 
becsülnek. 

Megkérdezési eszközök 

- Strukturált megkérdezés az adatcsoport előzetes elemzésére. 

- Adatösszegzés: átlagok, gyakoriságok, kereszttáblák. 

- Strukturáltabb elemzést tesznek lehetővé. 

Neurális hálózatok 

- Osztályozó eszközök csoportosításra, jövőbeli folyamatok 
leképezésére. 

- Számítógépes modellek, amelyek az emberi agy működését 
szimulálják.  

- Kódolási szakasz: a hálózat egy feladat elvégzésére való 
beállítása; dekódolási szakasz: kitűzött feladat elvégzése. 
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5. AZ ADATFELDOLGOZÁS KOMPLEX SZÁMÍTÓGÉPES 

STATISZTIKAI MÓDSZEREI 

 

Online elemző feldolgozás (OLAP) 

 

Az OLAP (on-line analytical processing) egy elemző és beszámolót generáló 

eszközcsalád, amit arra használnak, hogy nagy adatbázisokhoz jussanak hozzá. Lehetővé 

teszi, hogy a részben aggregált adatokat, vagy teljes beszámolókat sokdimenziós formában 

tárolják gyors, kényelmes hozzáférés és elemzés céljából. Az OLAP módszerek olyan 

adatbázisokon alapulnak, amelyek lehetővé teszik az üzleti adatok sokdimenziós áttekintését. 

Az OLAP hasznos eszköz az előretervezett változók közötti kapcsolat vizualizálására.  

Az OLAP alkalmazásokkal az adatok magasabb szintű áttekintését lehet elérni, s így 

például, észlelhetjük a termékvonalak, értékesítési területek vagy piaci szegmensek teljes 

értékesítését vagy profitabilitását. Az OLAP adatbázist általában több forrásból frissítik. Az 

OLAP rendszert elemzésre és jelentéskészítésre optimalizálták. Ezzel szemben az online 

tranzakció feldolgozás (on-line transaction processing - OLTP) alkalmazások felhasználói 

létrehozzák, frissítik az egyedi ügyféladatokat. Az OLTP adatbázisokat a tranzakciók 

frissítésére optimalizálták.  

Az OLAP szükségszerűen tárolja a válaszokat az előre meghatározott üzleti kérdésekre, 

amelyek a jelentés generálásához szükségesek. A felhasználók előre meghatározott opciókból 

választhatnak az adatok megjelenítésére vonatkozóan. A kimenet általában grafikon, diagram, 

táblázat vagy térkép formátumú. Az OLAP megoldja az információelosztási problémákat 

nagyszámú felhasználó között, akik különböző igényekkel rendelkeznek a jelentéskészítésre 

vonatkozóan. Az OLAP lecsökkenti a válaszadási időt, amivel azok a felhasználók 

szembesülhetnek, akik ismétlődően nagy adatbázisokban keresgélnek hosszú időperiódusokra 

vonatkozóan.  

Az idősor adatok talán a leggyakoribbak az OLAP adatbázisokban. A piaci szereplők a 

trendeket minden szempontból szeretnék megvizsgálni. Az OLAP a jelenlegi eredményeket 

korábbi periódusokkal tudja összevetni, és a múltat felhasználva aktuális eredményeket hoz, 

és más összehasonlító történeti adatokat mutat. Az OLAP egy dimenzión belül képes 

adathierarchiákat és adatosztályokat létrehozni. Például az adatokat képes megjeleníteni 

„ország – megye – város - vásárló”, de „értékesítési régió- megye –város – vásárló” 

felbontásban is. 

Az OLAP-ot az adatbányászattal együtt is használhatjuk, de ez nem feltétlenül szükséges. 

Az OLAP eszközök gyorsak és megfelelőek az adatokból való jelentéskészítésre, míg az 
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adatbányászati eszközök szabályszerűségeket keresnek az adatok között. Az OLAP 

felhasználóknak meg van szabva, hogy mit tudnak kérdezni, mivel az OLAP csak azokra a 

kérdésekre tud válaszolni, amelyek megválaszolására strukturálta az adatokat. Nem lehet az 

eredeti adatokhoz visszanyúlni és új megoldásokat keresni. De sokszor nem is kell. 

 

Földrajzi információs rendszerek (Geographical Information Systems - GIS) 

 

A földrajzi információs rendszerek lehetővé teszik a piaci szereplők számára, hogy földrajzi 

szempontból feltérképezzék vásárlóikat, versenytársaikat, beszállítóikat és partnereiket. A 

telephelyválasztás, kereskedelmi terület elemzése, környezeti elemzés, területtervezés, 

hálózattervezés és a kockázatelemzés a hagyományos területei. Az újabb rendszerek 

integrálták a GPS rendszereket, így képessé váltak arra, hogy helyi jelentéseket állítsanak elő 

olyan adatokból, mint a szállítmányozási flotta mozgása, az értékesítési képviselők jelentései 

és a kulcsfontosságú eszközök irányítása és elhelyezése. A GIS adatok hathatós vizualizációs 

lehetőségeket biztosítanak a vásárlók adatait illetően, amit össze tudnak kapcsolni a 

fogyasztói magatartással egy adott időben és helyen. 

A földrajzi információs rendszerek alkalmazásai 

 

1. Vásárlók elhelyezkedése. Összekapcsolja a vásárlói magatartással kapcsolatos 

adatokat, amit az előfizetői listákból, a garanciális és jótállási igényekből, a 

tranzakciós történetből vesz az időre és helyre vonatkozó információk feldolgozásával. 

Ez nagyon hatékony eszköz a fogyasztói magatartás feltérképezésére és előrejelzésére. 

A mobil e-kereskedelem előretörése képessé teszi a piaci szereplőket, hogy 

azonosítsák és feltérképezzék a vásárlókat a vásárlás helye szerint is.  

2. Földrajzi piaci információk. Összekapcsolja a piaci adatokat a fizikai térképekkel. Az 

adatokat lehet megye, város, irányítószám és népszámlálási adatok szerint 

csoportosítani. 

3. A marketing tevékenység helye. Összekapcsolja az eladáshelyi tranzakciókat, a 

disztribúciós mintákat, a közvetlen válaszok eredményeit, az értékesítési 

előrejelzéseket, a reklámozási költségeket a földrajzi elhelyezkedéssel. 

4. Az üzlet telephelye. Az üzleteket megjeleníti térképen, így láthatjuk a kiskereskedelmi 

sűrűséget, a népsűrűséget, a vásárlóerőt, a média lefedettséget és egyéb adatokat. 

5. Marketing források helye. Láthatjuk az eszközök fizikai helyváltoztatását például a 

kamionok, autók, légi járművek és a drótnélküli eszközök GPS-én keresztül.  
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Ügyfélmenedzsment rendszerek 

 

 Általában a marketingszervezeteknek összetett adatbázisuk van minden egyes 

üzletükre és marketingtevékenységükre vonatkozóan, amit nem könnyű összekapcsolni a 

stratégiai és működési célokkal. A szoftverek új generációja, amely az Internet alapú 

információt az ügyfélszolgálatról, a weboldalakról, a direkt mail műveletekből, telefonos 

marketingből, területi értékesítésből, forgalmazóktól és beszállítóktól gyűjti össze annak 

érdekében, hogy segítse a marketinget, az értékesítést és az ügyfélszolgálati tevékenységet. A 

fő alkalmazási területeket általában az értékesítő személyzet automatizálása (Sales Force 

Automatization- SFA) és ügyfélkapcsolati menedzsment rendszer (Customer Relationship 

Management System - CRM) jelenti. Néhány CRM rendszer teljesen integrált az SFA 

rendszerrel, néhány pedig önálló.  

Az eladó személyzet automatizálása 

 

Az SFA egy ügyfélkezelési eszköz és egyike az MIR leggyorsabban növő elemeinek. Az SFA 

alkalmazást gyakran integrálják a CRM rendszerrel. Magában foglalja az információs 

technológia felhasználását értékesítési célokra vagy pontosabban olyan tevékenységekre, 

amelyek értékesítéshez vezetnek. Részei: 

- a vezető értékesítési pozíció elérése,  

- az értékesítési lehetőség kihasználása,  

- az értékesítés lezárása és  

- az ügyfélkapcsolat menedzselése.  

Az SFA célja, hogy növelje az értékesítési szervezet hatékonyságát, javítsa azt, és kiváló 

értéket biztosítson az ügyfél számára. Az értékesítés hatékonysága arra koncentrál, hogy 

nagyobb értéket teremtsen a vásárló számára. Az értékesítés hatékonyságának középpontjában 

az áll, hogy  

- eladásokat generáljon a vezető vásárlók (lead-ek) megnyerésével, 

- meghatározza a kilátásokat,  

- koordinálja az értékesítési erőfeszítéseket, és  

- irányt szabjon az elkötelezettségnek.  

A hatékonyság az értékesítési folyamat javításának egyik kritériuma. Az értékesítési 

hatékonyságot az erőfeszítések nyomán keletkezett megtérüléssel mérik. A SFA javíthatja az 

értékesítés hatékonyságát azáltal, hogy csökkenti az értékesítési ciklus hosszát és menedzseli 

a munkafolyamatot, nyomon követi azon kritikus tevékenységek jelenlegi állapotát, amelyek 

az értékesítéshez kapcsolódnak. A SFA segíti a javaslattételt, a lehetőségek kihasználását, a 
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teljesítést és a nyomon követést. Kiváló ügyfélértéket lehet elérni, ha az ügyfél várakozását 

messze felülmúlják. Ez az ügyfél elégedettségének fő meghatározója. Az SFA lehetővé teszi 

az ügyfélelvárások jobb megértését és az ügyfelek jobb menedzselését. 

A tipikus területi értékesítési folyamat több lépésből áll, amelyeket arra terveztek, hogy 

értékesítéshez vezessenek. A MIR tipikus szerepe, hogy támogassa az értékesítési folyamat 

lépéseit. A folyamat fő elemei: 

- az ügyfél érdeklődésének felkeltése,  

- az értékesítési folyamat menedzselése,  

- az ügyfélmenedzsment.  

1. Az ügyfél érdeklődésének felkeltése (Lead generation). Az érdeklődő ügyfelek (leads) 

potenciális ügyfelek. Az ő beazonosításuk az értékesítési ciklus induló pontja. Miután az 

érdeklődőket azonosítottuk, minősíteni kell őket. Ez a folyamat magában foglalja az 

információgyűjtést és a minősítő kritériumokkal való összehasonlítást. Az ügyfél érdeklődés 

felkeltésének folyamata automatizáltabbá válik, ha több előminősítő információt nyerünk 

közvetlenül ettől a csoporttól, és kibővítjük azt kereskedelmi vagy más adatbázisokból, mint 

például hitelintézetek adatbázisaiból, persze az adatvédelem szabályainak betartása mellett.  

2. Értékesítési folyamat menedzselése. Ez a folyamat akkor kezdődik, amikor az értékesítő 

információt kap az érdeklődő ügyfélről. Elsődleges információs rendszer kell ahhoz, hogy 

kényelmes módon kövessük a folyamat útját és tároljuk az adatokat, illetve a minden szakasz 

által generált adatokat. Ennek a folyamatnak minden részében több lépés fedezhető fel. 

- A lehetőség felülvizsgálata. Az értékesítő általában kapcsolatba lép a vezető ügyféllel 

és megpróbálja beazonosítani a lehetőség meglétét és természetét, beleértve a mértékét, 

időzítését, a termék és szolgáltatás megfelelő voltát az eladó szempontjából. Az értékesítők 

arra is törekszenek, hogy beazonosítsák a vezető ügyfél vásárlási képességét, azonosítsák a 

kulcs döntéshozók nevét, a befolyásolók nevét és a költségvetés szintjét. Ez az információ 

bekerül az értékesítési adatbázisba.  

- Értékesítési telefonhívás. Ha a vezető ügyfél (lead) befolyásolható és a lehetőség 

bebizonyosodik, értékesítési telefonhívást terveznek be. Információt küldhetnek a jelöltnek, és 

prezentációt mutathatnak be. A SFA rendszert arra használják, hogy az érintkezési felület 

egyetlen pontját biztosítsák az értékesítőnek, hogy koordinálja azokat a tevékenységeket, 

amelyek végül az üzleti telefonhíváshoz vezetnek. A hívás után az SFA rendszert felfrissítik 

az ügyfél igényeivel és azokkal az új információkkal és elkötelezettségekkel, amelyet az 

értékesítő személy tett.  

- Lehetőségmenedzsment. Ha az értékesítő személyzet sikeres, a következő lépés 

tipikusan az ajánlattétel elfogadása a feltételezett jövőbeli ügyféltől. Ez általában tartalmazza 
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az ügyfél igényeit és az elfogadás dátumát. Ezt követően személyes felkeresésre lehet 

szükség, hogy tisztázzák és azonosítsák az új igényeket. A jövendő ügyfél talán fel akarja 

keresni a gyártás helyét. A végtermék ebben a fázisban a javaslat megfogalmazása és az 

árajánlat, amelyet az eladó bemutat a jövendő ügyfélnek. Ez a dokumentum képezi az 

értékesítés biztos gazdasági alapját. Mindezeket az interakciókat, követelményeket, 

elkötelezettségeket és versenytárs információkat követi az SFA rendszer, amely azokat az 

adatbázisokat, eszközöket és sablonokat is tartalmazza, amelyek az ajánlattételt generálják.  

- Az értékesítés lezárása. Az ajánlat és az árajánlat bemutatása a lezárási folyamat 

kezdete. Még ha az értékesítő jó munkát is végzett az előkészítés során, további tárgyalások 

lehetnek szükségesek, hogy lezárja az értékesítést. Ha minden kifogást megoldottak és az 

ajánlatot elfogadták, sikeres az értékesítés lezárása. Ha nem, az értékesítő csapatnak le kell 

vonni a következtetést, hogy meghatározza azt, miért nem fogadták el a javaslatát. Az 

eredményt az SFA rendszer rögzíti.  

3. Ügyfélmenedzsment. (Account management) Az értékesítési folyamat automatizálása azt 

eredményezheti, hogy egy önálló rendszer jön létre, amely nem integrálódik egyetlen más 

menedzsmentrendszerrel sem. Azonban az SFA egyre inkább integrálódik az általános CRM 

rendszerrel. Ez különösen igaz az ügyfélmenedzsment funkcióra. Mivel a CRM rendszer 

elsődleges célja, hogy kezelje az ügyfélkapcsolatot, és ismételt értékesítést generáljon, a jó 

értékesítő nyomon akarja követni az új ügyfeleket, és tudni akarja, hogyan szolgálja jól ki az 

ügyfeleket. Ez különösen akkor igaz, ha az ügyfél referenciául szolgál más, új ügyfelek 

számára. A CRM ügyfélszolgálati funkciója lehetővé teszi az értékesítő számára, hogy 

nyomon kövesse a megrendelés beérkezését, feldolgozását, a kiszállítást és a beszerelést. Az 

értékesítő személynek szüksége lehet arra, hogy biztosítsa az értékesítés utáni 

szolgáltatásokat, kövesse a beüzemelés eredményét és nyomonkövesse az ügyfél 

elégedettségét.  

 

Az eladószemélyzet automatizálásának eszközei  

 

Az SFA eszközei szoftveralkalmazásokból állnak, amelyek lehetővé teszik az értékesítő 

számára, hogy jobban megcélozza az értékesítési lehetőségeket és menedzselje az értékesítési 

ciklust. Az eszközök egyre inkább lehetőséghez kötöttek, mivel integrált eszközök. A 

szoftveralkalmazásokat a következőképpen lehet kategorizálni: 
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1. Dokumentummenedzsment eszközök. Ezek az eszközök az értékesítési folyamat minden 

szakaszát támogatják. Magukban foglalják a szövegszerkesztőket, grafikus programokat, 

munkalapokat, e-maileket, költségbeszámolókat, javaslattevő oldalakat.  

2. Személyi menedzsment eszközök. Ezek az eszközök arra fókuszálnak, hogy növeljék az 

értékesítési csapat erőfeszítéseinek hatékonyságát és hatásosságát, és tipikusan a naptárt, a 

programtervet, a kontaktmenedzsment rendszereket és a híváskapacitást foglalják magukban.  

3. Folyamatmenedzsment eszközök. Arra használják, hogy nyomon kövessék az 

ügyféligényeket és értékesítési elkötelezettségeket. Magukban foglalják a 

lehetőségmenedzsment rendszereket, projektrendszereket, ügyfélmenedzsment rendszereket, 

megrendelés fogadási rendszereket, telefonos marketing rendszereket, és a csoportos eladási 

rendszereket.  

5. táblázat: Az eladószemélyzetet támogató szoftverek csoportosítása 

 

Dokumentummenedzsment eszközök 

- Szövegszerkesztők 

- Grafikus programok 

- Munkalapok 

- E-mail 

- Költségbeszámolók 

- Javaslattevő oldalak 

Személyi menedzsment eszközök 

- Naptár 

- Programterv 

- Kontaktmenedzsment rendszerek 

- Híváskapacitás  

Folyamatmenedzsment eszközök 

- Lehetőségmenedzsment rendszerek 

- Projektrendszerek 

- Ügyfélmenedzsment rendszerek 

- Megrendelés fogadási rendszerek 

- Telefonos marketing rendszerek 

- Csoportos eladási rendszerek 
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Ügyfélkapcsolat menedzsment 

 

Az Internet alapvetően a piaci erőviszonyok elmozdulását eredményezte az eladótól a 

vevő irányába. Az ügyfeleknek, miután a piaci információ erejével újonnan felvérteződtek, 

egész más elvárásai vannak, mint korábban. Könnyen elmozdulnak egy másik értékesítő 

irányába, s mindez csak egy kattintás kérdése. Hozzáférésük van ugyanazokhoz a 

költségadatokhoz, mint a beszállítóiknak és 24 órás ügyfélszolgálatot követelnek. Az 

ügyfeleknek mára majdnem korlátlan lehetősége van arra, hogy az Internet révén kapcsolatba 

lépjenek más szervezetekkel, nem is beszélve a hagyományos levelezésről és a telefonról. A 

vállalati honlapok információkeresést, vásárlást és ügyféltámogatást biztosítanak. E-mail 

kommunikációval közvetlenül megcélozhatjuk a vásárlókat. A megértés és a várt igények 

kielégítése új hangsúlyt helyezett az ügyfélkapcsolatok menedzselésére. 

A CRM rendszer elsődleges célja, hogy növelje a marketing költségek megtérülését 

azáltal, hogy lehetővé teszi a cég ügyféllel való interakciói történetének teljes megértését. A 

CRM alkalmazások célzott megoldásokat biztosíthatnak, amelyek elősegítik a vásárlói 

hűséget, ami a növekvő promóciós válaszok, a beszerzések gyakorisága és volumene és a 

megrendelések közötti idő minimalizálása révén mérhető. A CRM rendszer képes megcélozni 

a feltételezett vásárlókat, megkönnyíti az értékesítési erőfeszítéseket és az 

ügyfélszolgáltatások nyújtását. A CRM rendszerek növelik a bevételt, csökkentik a 

költségeket és optimalizálják az CLV-t (customer lifetime value- a vevői életciklus értéket). 

 

Az ügyfélkapcsolat menedzsment tervezési elvei 

 

A CRM gyorsan egy integrált tudományterületté vált, amely menedzseli a cég összes 

kapcsolatát az ügyféllel. Ennek megfelelően számos tervezési elv alakult ki, amelyek a CRM 

fejlesztés alapjává váltak.  

Így többek között: 

- A CRM rendszernek fel kell ajánlania az ügyfél számára a többcsatornás kommunikációt, 

mint például a telefon, e-mail, fax, Internet vagy ezek kombinációját. Mindegyik csatorna egy 

olyan interakcióhoz kell, hogy vezessen, amely megfelel az ügyfél elvárásainak. Az 

ügyfeleknek ki kell választania azt a módszert, amely minden esetben a legjobban kiszolgálja 

az igényeiket.  

- Minden CRM interakciónak értéket kell eljuttatnia az ügyfélhez. A CRM rendszernek meg 

kell határoznia, hogy mi az igényelt érték és azt gyorsan eljuttatnia a fogyasztóhoz, legyen az 

termék, szolgáltatás vagy bármilyen ügyfélszolgálati igény.  
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- A CRM rendszer integrálja az ügyfelet a vállalat értékláncában. Az ügyfeleknek képeseknek 

kell lenniük a szervezet összes létező funkciójának elérésére, beleértve nemcsak az 

értékesítési szervezetet vagy az ügyfélszolgálatot, hanem a gyártási részleget, sőt a 

vezérigazgató utolérését is. Az ügyfél jobb integrálása ebbe a folyamatba a bizalom, a lojalitás 

és az ismételt beszerzés magasabb szintjére vezethet. Egy új ügyfél megszerzésének a 

költsége gyakran messze meghaladja azt a költséget, amelyet egy meglévő ügyfél megtartása 

jelent.  

4. Minden CRM interakció megszerzett tudást jelent. A CRM rendszernek ismereteket kell 

szereznie az ügyfélről, és az ügyfélnek egy bizonyos fázisban a vállalattal való kapcsolatáról. 

Az értékesítési és az ügyfél támogatási történet elemzése megmutatja, hogy a kereskedő 

milyen jól tudja kielégíteni az ügyfelek igényeit és mennyire értékes az ügyfél a piaci 

résztvevő számára. A CRM alkalmazás olyan ügyféllel kapcsolatos információkat ad, 

amelyek lökést adhatnak a cég e-business tevékenységének. A jobb ügyfél információs 

tevékenység hatékonyabb igény előrejelzést vagy jóslást, hatékonyabb termékbevezetést és 

marketingkampányt tesz lehetővé. A CRM funkciókat néha a cég front-office 

tevékenységének nevezik, s a következő funkciókat foglalja magában (6. táblázat): 

6. táblázat. A CRM funkciói 

 

- E-kereskedelem támogatása, 

- Eladószemélyzet automatizálása, 

- Televíziós értékesítés és hívásközpont automatizálás, 

- Direkt mail és katalógusos értékesítés, 

- E-mail és e-hírlevélre adott válasz, 

- Webes eladás és megszemélyesítés, 

- Internet által generált adatelemzés, 

- Hagyományos ügyféltámogatás és ügyfélszolgálat, 

- On-line támogatás és ügyfélszolgálat, 

- Mobiltámogatás laptopok és más kézi eszközök révén, 

- Továbbképzés. 

 

A modern CRM rendszerek teljesen integráltak a vállalat erőforrás tervezési 

rendszerének háttérelemeivel, mint például a könyvelés, gyártás, projektmenedzsment és az 

emberi erőforrás menedzsmentje. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy megosztozzanak az 

ügyfélről szóló információn. Általános ügyfél-meghatározások, árlisták, munkavállaló adatok, 

szolgáltatás igények, hívástörténetek, megrendeléshez kapcsolódó adatok, szerződések, 
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szolgáltatás szintű megállapítások mind hozzáférhetőek mindenki számára, aki ezt igényli. 

Ennek megfelelően a marketing hozzájuthat olyan információkhoz a cikkelemekről, mint 

például egy új termék fejlesztésének állása, termékköltségek, megrendelés státusza, szállítási 

időpontok és újrarendelések.  
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6. PIACI RÉSZESEDÉS, MÁRKAFEJLESZTÉSI ÉS 

KATEGÓRIAFEJLESZTÉSI MUTATÓK – A PIACI TELJESÍTMÉNY 

MÉRÉSÉNEK MUTATÓI 

 

 

A piaci részesedés megmutatja, hogy mennyire eredményes a cég a versenytársaihoz képest. 

Lehetővé teszi a piac növekedésének, illetve csökkenésének értékelését, s tükrözi a 

versenytársak közötti vásárlói választás irányait, trendjeit is. A piaci részesedés csökkenése 

hosszú távú problémákat jelezhet, melyek stratégiai változtatásokat tehetnek szükségessé. Ha 

a piaci részesedés túl alacsony, lehet, hogy a cég nem életképes, vagy életképtelenné válhat. A 

piaci részesedés a piac egy bizonyos elemre visszavezethető százaléka, s lehet abszolút vagy 

relatív. 

 

Abszolút piaci részesedés (%) = Eladott termékegységek száma vagy értéke / 

Piacon eladott összes termékegység száma vagy értéke 

 

A piac meghatározása soha nem egy magától értetődő feladat. Ha egy vállalkozás túl tágan 

határozza meg a piacát, gyakran nem képes koncentrálni saját erőforrásait a piac 

meghódítására. Ha túl szűken teszi, lehetőségeket veszíthet el, és előre nem látott 

fenyegetésekkel szembesülhet. E csapdák elkerülése érdekében első lépésként a piaci 

részesedés számításánál a menedzsereknek tanácsos eladott egységekben vagy bevételben 

meghatározni a kiszolgált piacot, a versenytársak, termékek, eladási csatornák, földrajzi 

területek, vevők és időszakok esetében. A Széchenyi István Egyetem például, kijelentheti azt, 

hogy a gazdálkodás és menedzsment szakra felvettek számát tekintve piaci részesedése a 

legnagyobb a Balatontól északra. A piaci részesedés kiszámítására azonban nincs általánosan 

elfogadott legjobb módszer, ennek megfelelően a különböző módszerek nemcsak egy adott 

pillanat piaci részesedés számításaiban térnek el, de a vizsgált időszakok tekintetében is 

nagyon eltérőek lehetnek. Az eltéréseket a választott termék mértékegység, a mérési pont, a 

mérési hiba, illetve a versenyhelyzet, s ezen keresztül a piac eltérő (bővebb vagy szűkebb) 

definíciója magyarázza A stratégiai döntések során nem árt, ha a menedzser képes értelmezni 

a különbségeket. 

 

Példa: A magyar autópiacon 2009-ben a Volvo piaci részesedése 15 %-al nőtt. Milyen 

problémákat, kérdéseket vethet fel egy ilyen kijelentés? 

1. Ez az adat eladott autó darabszámok vagy árbevétel alapú piaci részesedést jelent? 
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2. Vonatkozik ez az adat mindkettőre? 

3. A piaci részesedés hanyatlása jelentkezik-e az eladások csökkenésében is, vagy az 

egész piac mérete változott meg? /Itt most az első az ok/ 

4. A cég az értékesítést a végső vásárlókra, vagy a kereskedőkre érti-e? 

5. Okozhatja-e más tényező, pl. az adórendszer változása a többleteladást? 

6. S végül, a többletet külföldiek okozták, vagy belföldi vásárlók? 

 

A menedzsereknek meg kell határozni, hogy egy megállapított piaci részesedés szállítmányi 

adatokon, értékesítési csatorna adatokon, kiskereskedelmi értékesítésen, vásárlói 

felméréseken, vagy más forrásokból származó adatokon alapul. Esetenként, a részesedési 

mutatók, adatok kombinációját jelenthetik (egy cég tényleges szállítmányai, például 

összevetve a versenytársak eladásainak felmérésbeli becsléseivel). Szükség esetén a 

menedzsereknek a csatornák különbségeihez is igazodni kell. 

A piaci részesedést értelmezhetjük rövid időszakokra és hosszabbakra is, különösen akkor, ha 

kapcsolódik egy adott időszakhoz valamilyen akció is. Mégis a legcélszerűbb egy általánosan 

elfogadott időszakot megragadni, ami célszerűen félév, vagy egy év. Ugyancsak fontos a 

földrajzi kiterjesztés kérdése. A MALÉV esetében például nem az a fő kérdés, hogy az utasok 

hány százalékát szállítja Ferihegyre, hanem sokkal inkább az, hogy az általa kiszolgált 

útvonalakon utazók mekkora hányadát továbbítja a magyar főváros repterére. Londonba 

például a British Airways, a Ryan Air vagy a WizzAir is szállíthat utasokat a Maléven kívül. 

A kérdés, mekkora a MALÉV részesedése a négy szereplő között. 

 

A relatív piaci részesedés egy cég vagy márka piaci részesedését viszonyítja legfőbb 

versenytársáéhoz. 

 

Relatív piaci részesedés  (%) = A márka piaci részesedése / Legnagyobb versenytárs 

piaci részesedése  

 

A relatív piaci koncentráció azt méri, milyen mértékben felelős a cégek egy aránylag 

kisszámú csoportja a piac nagy részéért. Ezen keresztül lehetőséget ad a versenyhelyzet 

típusának, s a verseny mértékének meghatározására. A relatív piaci részesedés kitüntetett 

szerephez jut a Boston Consulting Group portfólió mátrixában. A BCG növekedés-részesedés 

mátrixának két vezérparamétere a relatív piaci részesedés, illetve a piac növekedési üteme. 

Előbbi a versenypozícióra, utóbbi a piac jövőbeli potenciáljára ad információt. Logaritmikus 

skálán ábrázolva a versenypozícióra a piacvezető, vagy másként a legnagyobb versenytárshoz 
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képesti piaci részesedés utal. Ha ebben az összefüggésben a relatív piaci részesedés 0,4, akkor 

az adott üzleti egység forgalma a 40%-át teszi ki a legnagyobb versenytársának. Ha ez az 

érték 3, akkor a vállalkozás piacvezetőnek tekinthető, s forgalma háromszor nagyobb a 

versenytársénál. Az 1,0 érték együttes vezető szerepre utal. A függőleges tengelyen az 

egyébként nehezen irányítható piaci növekedési ütem kapott helyet, amelynek értéke általában 

0-20% között ingadozik, bár a piac csökkenését jelentő negatív érték is előfordulhat. Néha 

20% feletti növekedési ütemmel is találkozhatunk. Ez utóbbi esetben a piaci fejlődés 

hihetetlenül dinamikus. A 10%-ot meghaladó piaci növekedést már magas értéknek tekintjük. 

A BCG- mátrix feltételezi, hogy a pénzáramlás és a piaci növekedés kapcsolata szoros, 

másrészt a piacon vezető helyzetben lévő vállalkozás magas szintű eladásai, márkájának 

fogyasztói beágyazottsága, valamint a gazdaságos sorozatnagyság miatt alacsonyabb 

működési és beruházási költségekkel dolgozhat versenytársaihoz képest. A BCG- mátrix 

tipikus formáját mutatja a következő ábra:  

 

 

 

9. ábra: A BCG- mátrix 

A BCG- mátrix négy mezőjének jellegzetességei a következőkben foglalhatók össze: 

Kérdőjelek 

Alacsony piaci részesedés, magas piaci növekedési ütem. A mező más elnevezései: problémás 

gyerek vagy vadmacska. Az ide sorolható termékek esetén a piac vezető pozícióját valamelyik 

másik cég tölti be. A költségek szintje magas. Mivel a magas piaci növekedésű ütemű 

területen találhatók a termékek, így a felmerülő készpénzigény magas. A vállalkozás számára 

automatikusan adódó kérdés, hogy az e mezőben található termékek átkerülhetnek-e akár a 

„csillagok”, akár a „fejős tehenek” kategóriájába, vagy célszerű az erőforrásokat más 

területekre összpontosítani. Amennyiben a vállalkozás a „sztárolás” mellett dönt, növelnie 

kell a piacbefolyásolási, értékesítési ráfordításait, javítania kell a terméken, s alacsonyabbra 

célszerű szabni az árakat. A másik lehetőség az adott piacról való kivonulás. A választás 
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irányát a rendelkezésre álló anyagi erőforrások határozzák meg. Amennyiben az erőforrások 

bőségesek, a fejlesztési tervek gazdaságilag is megalapozottak, a piaci bent maradás 

lehetősége megteremtődik, azonban az erőforrások hiányában csak a távozás jelenthet 

kielégítő megoldást. 

Csillagok 

Magas piaci részesedés, magas piaci növekedési ütem. A vállalkozás az adott termék vagy 

üzleti egység piacán vezető szerepben helyezkedik el. Egyik oldalon e vezető szerep 

fenntartása jelentős készpénzigényt, cash flow-t ró a vállalkozásra a vetélytársak távoltartása 

érdekében, másrészt az értékesítés során nagy készpénzáramlás is jelentkezik. A kettő 

egyenlegeként alakul ki a szerény pozitív vagy negatív pénzáram. A fő stratégiai cél a 

vállalkozás megkülönböztetési előnyeinek fenntartása az egyébként kiéhezetten támadó 

versenytársakkal szemben. A potenciális profit nagy, ám a gyors növekedés az anyagi 

erőforrások jelentős koncentrálását igényli. Fő cselekvési lehetőségei az intenzív reklám, 

újabb és újabb termékváltozatok bevezetése, árcsökkentés és az értékesítési lehetőségek 

fokozása. Természetesen és sajnos a növekedés nem lehet végtelen, idővel – szerencsés 

esetben – a termék, „fejős tehénné” szelídül. 

Fejős tehenek 

Magas piaci részesedés, alacsony piaci növekedési ütem. A termék, illetve a stratégiai, üzleti 

egység piacvezető pozíciója erős, ugyanakkor a piac érett vagy enyhén hanyatló állapotú. A 

fogyasztó hűséges, a versenytársak kénytelenek beérni a piac morzsáival. Az eladási szint 

állandósul, a stabilizálódott költségek következtében a jövedelmezőség magas. Az e mezőben 

helyet foglaló termékek magas készpénzáramot generálnak. Felerősödik a törekvés a helyzet 

állandósítására emlékeztető reklám, rendszeres árleszállítás, biztos értékesítési lánc 

alkalmazása révén, s megkezdődik a fogyasztók ösztönzése is. A magas készpénzáramból 

eredő többlet a csillagok és kérdőjelek „fejős tehenekké” alakítására fordítódik, hiszen a 

jelenleg még sikeres termékek az idő előre haladtával óhatatlanul veszítenek pozícióikból. 

Döglött kutyák 

Alacsony piaci részesedés, alacsony növekedési ütem. A mező termékei esetén az alacsony 

eladási szint mellett a piac maga is erősen hanyatló, vagy az érettség későbbi állapotában 

foglal helyet. Nincs megfelelő számú vásárló és a versenytárs lényegében minden területen 

sokkal előbbre jár. A költséghátrányok jelentősek, a növekedés lehetőségei nagyon erősen 

korlátozottak. Egyes, a piacvezető versenytárshoz közel álló, követő termékek még jelentős 
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pénzáramot eredményeznek („cash dog”), ám a többi termék esetén nincs más választás, mint 

vagy a biztonságos fedezéket jelentő, védhető piaci résekbe történő visszavonulás, ilyen rések 

meghódítása és megtartása, vagy a rövidtávú profitszerzés az aratás révén, amikor a költségek 

minimalizálása mellett az elérhető árak maximalizálása valósul meg. S ha minden kötél 

szakad, marad a kivonulás. 

 

A vállalkozások célja kiegyensúlyozott portfoliórendszer létrehozása. Ennek megfelelően 

befektetéseik célja a kérdőjelek sztárokká vagy fejős tehenekké alakítása, a magas hozamú 

pozíciók fenntartása. A portfolió mátrixban történő mozgás biztosítja a vállalkozás megfelelő 

működését. 

A BCG- mátrix számos, kisebb-nagyobb eltérést felmutató változata alakult ki az elmúlt 

évtizedek során. Ezek egyike a kutatás-fejlesztést, mint beruházás- és készpénzigényes 

területet kapcsolja össze a hagyományos BCG- mátrixszal. A következő ábra ezt a 

megváltoztatott kapcsolatrendszert mutatja be. 

 

10. ábra: A kutatás-fejlesztés területével kiegészített BCG- mátrix 

Akármelyik portfolió mátrixot is választjuk a BCG sorozatából, közös jellemzőjük, hogy négy 

eltérő stratégiát alakíthatunk ki felhasználásukkal. 

— Építkezés. E stratégia esetén az elsődleges cél a vállalkozás piaci részesedésének növelése 

a piaci pozíció erősítésével. Ekkor a rövid távú profitelvárásokkal szemben a hangsúly a 

hosszú távú megtérülésekre helyeződik át. A kérdőjelekből e stratégia révén jönnek létre a 

csillagok. 

— Szinten tartás. A stratégia célja a jelenlegi piaci részesedési pozíció megőrzése. 

Jellegzetesen a fejős tehenek pozíciójához kapcsolódik, és arra szolgál, hogy biztosítsa a 

maximális nagyságú bevételek elérését. 
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— Aratás. Az aratási stratégia középpontjában mindig a rövid távú pénzáram maximális 

szintre emelése áll. Általában olyan fejős tehenekre alkalmazható, amelyek viszonylag 

gyengék, vagy várható élettartamuk rövid. Sok vállalkozás likviditási problémáinak 

megoldására is szívesen alkalmazza. Több alkalommal használták már kérdőjelek és döglött 

kutyák esetén is. Előbbi esetben akkor, ha a csillaggá formálásra nincs esély, utóbbi esetén 

pedig, amennyiben a piac lehetővé teszi e stratégia kipróbálását. 

— Kivonulás. A stratégia lényege egy adott területen folytatott működés felszámolása, az 

erőforrások átcsoportosítása más, jövedelmezőbb gazdasági tevékenységek irányába. Maga a 

stratégia a kérdőjelek, illetve a döglött kutyák esetén sokszor népszerű. Előbbi esetben az 

erőforrások elégtelensége nem teszi lehetővé a csillaggá alakítást, utóbbinál a piac lanyhulása 

jelent felhívást a távozásra. 

 

A BCG- modell számos korlátot hordoz magában, amelyek a következőkben foglalhatók 

össze: 

— A piaci növekedési ütem sokszor alkalmatlan a piac vagy az iparág teljes vonzerejének 

szemléltetésére, jellemzésére. Nem számol az adott ágazat belépési korlátaival, a vásárlók és 

szállítók alkupozíciójával és a beruházások szintjével. 

— Nem csupán a piaci részesedés határozza meg a termék által felmutatott pénzáramlást. A 

márkaimázs, az értékesítési csatornák hozzáférhetősége, a termékek pozícionálása mind-mind 

kihatnak erre, s befolyásolják nagyságát. 

— Jelentősen eltérhet egymástól a termékek életciklusa is. Például a rövid élettartamú 

szeszélytermékek (lásd tamagocsi) esetén, sokkal célszerűbb az aratási stratégiát követni, 

semmint újabb, haszontalan beruházásokra fordítani a rendelkezésre álló pénzügyi kereteket. 

— Csak a piaci növekedésre és részesedésre koncentrálva elhanyagolódnak alapvető elemek, 

így például a versenyelőny kifejlesztésének szükségessége. 

— S végül önmagában a pénzáram csak egy tényező a befektetési döntések meghozatala 

során. A piac mérete, a versenytársak, a beruházások megtérülése ugyancsak fontos döntési 

szempontokat jelentenek. 

 

Mindezen ellenvetések ellenére a BCG- mátrix ma gyakran, s jól használható módszer a 

termékek, illetve a stratégiai üzleti egységek értékelésének folyamatában. Ugyanakkor sokan 

eltúlozzák lehetőségeit, s így komoly gondot okoznak vállalkozásuknak éppúgy, mint 

önmagunknak. Néhány fontosabb felhasználási hibát érdemes külön is kiemelni. 

— Többször előfordul, hogy az elemzés eredményeként a növekedési ütem meghatározása 

irreálisan magas értékhez vezet, máskor az elvárt megtérülés lesz túlságosan magas. 
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— A „döglött kutyákba” történő beruházások gyakran nem ezek pozíciójának javulásához, 

hanem a bukáshoz vezetnek. 

— Sokszor túl sok a kérdőjeles termék, s az egy termékre jutó beruházások szintje alacsony, 

így nem sikerül átlépni a kritikus pontot, a termék megreked a problémás gyerek helyzetében. 

Különösen igaz ez a tőkehiányos magyar vállalkozások esetében, ahol jó ötletből csak-csak 

akad, nem is kevés, ám kibontakozásuk hosszadalmas, vagy külföldön valósul meg. 

— További gyakori hibaként szokott előfordulni a „fejős tehenek” idő előtti szükségtelen 

kivonása, vagy a velük kapcsolatos, indokolatlanul magas beruházás, amelynek 

eredményeként túl kevés fordítódik a további mezők elemeire. 

A csillagokból kérdőjelek, a kérdőjelekből és a fejős tehenekből döglött kutyák válhatnak a 

bukás útvonalain, ám a kérdőjelekből a csillagok vagy fejős tehenek, a csillagokból fejős 

tehenek jöhetnek létre a siker tipikus ösvényein. 

A portfolió lehet kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan. Előbbiből mutat be egyet az alábbi 

ábra: 

 

11. ábra: Kiegyensúlyozott portfolió képe a BCG- mátrixban 

Az egyes körök mérete az adott termék jövedelmezőségére utal. Minél nagyobb a kör, a 

termék annál nagyobb szerepet játszik a vállalkozás jövedelemtermelésében. Egy, a 

bemutatotthoz hasonló BCG- mátrix előállításához tekintsük át a következő példát. Legyen a 

vállalatnak hét terméke, amelyekre vonatkozó fő adatokat a következő. 3. táblázat foglalja 

össze: 

 

 

 

 

 



 48

Termék Piaci növekedési 

ütem (%) 

Relatív piaci 

részesedés 

Termelt profit aránya a 

vállalati összprofitban 

(%) 

A 17 0,9 25 

B 13 0,2 3 

C 12 0,8 15 

D 8 0,6 38 

E 7 0,7 13 

F 3 0,2 4 

G 2 0,1 2 

7. táblázat: Példa a BCG- mátrix adataira 

A táblázat adatai alapján a mátrix felrajzolható. Íme: 

 

12. ábra: Számított BCG- mátrix 

Látható, hogy esetünkben a vállalkozás két „fejőstehén”, s két „csillag” terméke révén kitűnő 

pozícióban van, kérdőjelei és bukásra érett termékei kevés problémát okoznak számára. 

Nem egyszer találkozhatunk a kiegyensúlyozatlan portfolióval, amelynek fő változatai a 

következők: 

— sok a „döglött kutya” típusú, felszámolásra érett termék (oka az alacsony pénzáram és 

növekedési ütem); 

— sok a kérdőjeles kategóriájú termék (oka az alacsony profit és pénzáram); 

— nincs „csillag” jellegű termék, hódítanak a „fejős tehenek” (nincs hova beruházni az 

alacsony növekedési ütem miatt). 

A BCG- mátrix mindig egy adott pillanatot tükröz. Ugyanakkor a termékek helyzete, 

pozíciója folyamatosan változik, így célszerű dinamikus modellben gondolkozva a mátrixot 

időről időre megújítani. 
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A vállalat célja a maximálisan fenntartható növekedési ütem biztosítása. A portfolióban lévő 

termékek súlyozott átlagú növekedési üteme nem haladhatja meg ezen értéket. A vállalkozás 

feladata, hogy portfoliója a lehető legközelebb legyen a maximálisan fenntartható növekedési 

ütemhez. 

A BCG mátrixon túl jól értelmezhető mutatók még az alábbiak: 

- Koncentrációs ráta, amely megmutatja, milyen mértékben fedi le a cégek egy viszonylag 

kisszámú csoportja a piac nagy hányadát. 

- Három cég koncentrációs rátája, amely a piacvezető három legnagyobb versenytársa által 

birtokolt teljes piaci részesedés. 

PÉLDA: Az élelmiszer és háztartási vegyi áru, valamint kozmetikum kis- és nagykereskedelmi 

vállalatainak forgalom szerinti rangsora a 2008-ben. (Milliárd forintban) 

Sor- 

szám 

Boltlánc Üzletek 

száma 

Forgalo
m 

1. Tesco 148  602,0  

2. CBA  3 038  545,0  

3. Coop 5 250  500,0  

4. Spar 391  374,2  

5. Reál 2 310  348,0  

6. Metro 13  262,1  

7. Auchan 11  221,7  

8.  Lidl 105  164,7  

9. Penny Market 169  161,5  

10. Cora 7  105,5  

11. Dm-Drogerie 

Markt 

233  62,0  

12. Match 124  54,4  

13. Rossmann 181  42,9  

14. Profi 73  33,0  

15. Aldi 45  20,1  

16. Héliker 53  9,0  

7. táblázat: Üzleti forgalom rangsora 2008-ban 
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Bolti egységszám alapon a három legnagyobb cég (Coop, CBA, Reál) koncentrációs rátája: 

(5250+3038+2310)/12151= 0.87, vagyis 87 %-os. 

 

Bevételi alapon a három legnagyobb cég (Tesco, CBA, Coop) koncentrációs rátája: 

(602+545+500)/3506.1= 0.47, vagyis 47 %-os. 

 

A Herfindahl Index 

Ugyancsak speciális mérőszám az ún. Herfindahl Index, amelyet úgy számolhatunk ki, hogy 

összeadjuk a piac összes résztvevője egyéni piaci részesedésének négyzetét. Mint a négyzetek 

összege, hajlamos emelkedni a nagy résztvevők által dominált piacokon. 

 

PÉLDA: A Herfindahl Index drámaian kiemeli a városi kisautók piacának 

koncentrációját (ld. 5. táblázat) 

 

 

9. táblázat: A városi kisautók Herfindahl Indexének kiszámítása 

 

 Eladott 

egysége

k 

(ezer) 

Egység 

részesedés 

Herfindahl 

Index 

Bevétel 

(ezer) 

Bevétel 

részesedés 

Herfindahl 

Index 

Zipper 25 50 % 0,25 375 000 Euró 40,0 % 0,16 

Twister 10,0 20 % 0,04 200 000 Euró 21,3 % 0,0455 

A-One 7,5 15 % 0,0225 187 500 Euró 20,0 % 0,04 

Bowlz 5 10 % 0,01 125 000 Euró 13,3 % 0,0178 

Chien 2,5 5 % 0,0025 50 000 Euró 5,3 % 0,0028 

Teljes Piac 50,0 100 % 0,325 937 500 Euró 100 % 0,2661 

 

Egység alapon a Herfindahl Indexet úgy kapjuk, ha összeadjuk a Zipper piaci részesedése 

négyzetét (50 % 2= 0,25), a Twister piaci részesedése négyzetét (20 % 2= 0,04) , valamint az 

A-One, Bowlz és Chien piaci részesedésének négyzetét, ami 0,325. 

 

Bevétel alapon, a Herfindahl index a Zipper (40 % 2= 0,16) és a többi versenytárs bevételi 

piaci részesedésének négyzetét tartalmazza, ami = 0,2661. 
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Amint azt a Herfindahl Index mutatja, a városi kisautók piaca valamelyest koncentráltabb 

egység alapon, mint bevételekben kifejezve. Ennek oka egyszerű: Ezen a piacon a drágább 

autókból kevesebb egységet adnak el. 

Fontos hangsúlyozni, hogy adott számú versenytárs esetén a Herfindahl Index alacsonyabb 

lenne, ha a részesedések egyenlően oszlanának el. Egy öt-céges iparágban, például, 

egyenletesen elosztott részesedések esetén a Herfindahl Index 5 * (20% 2) = 0,2 eredményt 

hozna 

 

Márkafejlesztési index és kategóriafejlesztési index 

 

A márkafejlesztési index (Brand Development Index- BDI) számszerűsíti, hogy a vásárlók 

meghatározott csoportjában mennyire teljesít jól egy márka, összehasonlítva az összes 

fogyasztóknál nyújtott átlagos teljesítményével. 

 

Márkafejlesztési Index  =  [Adott márka eladásai  egy vevői csoportban/ A vevői 

csoportba tartozó háztartások száma] / [Összes márka eladásai  / Összes háztartások 

száma] 

 

A kategóriafejlesztési index (Category Development Index- CDI) egy termék- vagy 

szolgáltatáskategória eladási teljesítményét méri egy meghatározott csoporton belül, 

összehasonlítva az összes fogyasztónak nyújtott átlagos teljesítményével. 

 

Kategóriafejlesztési Index  = [Adott termék-, vagy szolgáltatáskategória eladásai a vevői 

csoportnak  / A vevői csoportba tartozó háztartások száma] / [Összes termék-, vagy 

szolgáltatáskategória eladásai / Összes háztartások száma 

 

A márka és kategóriafejlesztési indexek hasznosak bizonyos vásárlói szegmenseknek a piac 

egészéhez viszonyított megértéséhez. Habár itt háztartásokra vonatkoztatva határoztuk meg, 

számolhatjuk ezeket az indexeket a fogyasztókra, a számlákra (account), az üzletekre vagy 

más egységre is.  

Az egyes indexek kiszámításánál a vizsgált szegmenseket pontosan kell meghatározni, 

elválasztani, s erre általában a földrajzi osztályozás kínál kiváló megoldásokat.  
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7. AZ ÁRAK ÉS A KÖLTSÉGEK ELEMZÉSÉNEK MARKETING 

MÓDSZEREI 

 

Az árpolitika ellenőrzésének alapvető kérdéseit foglalja össze az alábbi fejezet. Kitér a 

felárak, az árrugalmasság, s a fogolydilemma kérdéseire felhívva a figyelmet alkalmazási 

területeikre. 

 

A felár az a százalék, mellyel a termék eladási ára meghaladja, vagy alulmúlja a viszonyítási 

árat. 

 

Felár  = („A” termék ára  – Viszonyítási ár) / Viszonyítási  ár  

 

A felárak változása a termék hiányát, az adott termék készletének túllépését jelentheti, vagy 

bármilyen a kereslet és kínálat kapcsolatában bekövetkező változásra utalhat. A felár 

elemzésének célja a termék árképzésének piaci versennyel összefüggésben történő értékelése. 

A felár számításánál először a viszonyítási árat kell meghatározni. Két gyakran használt 

viszonyítási alap létezik: 

 

� Meghatározott versenytárs vagy versenytársak ára. 

� Átlagosan fizetett ár: Az eladási mennyiséggel súlyozott átlagos kategóriaár. 

 

A felár meghatározásának alapvető problémája, hogy gyakran nehéz megbízható adatokat 

kapni a kisebb versenytársakra vonatkozóan. A felár pozitív, ha a viszonyítási árnál 

magasabb, s negatív, ha alacsonyabb. A viszonyítási ár meghatározása egyéni, sokszor 

önkényes döntés kérdése, amely során el kell dönteni, hogy milyen korrekciókat 

alkalmazzunk az adott ár esetében a különböző esetleges engedmények alapján.  

Az egyén maximális fizetési hajlandóságát a rezervációs ár jelenti.  A rezervációs ár olyan 

helyzetekben segít a termék keresleti függvényének felállításában, amikor más adat nem áll 

rendelkezésünkre, s lehetőséget ad az árképzés mozgásterének feltárására. Ha például a 

rezervációs ár magas, az árnövelés lehetősége nagyobb. 

PÉLDA: Tételezzünk fel egy 7 vevőből álló piacot, ahol egy adott termék rezervációs árai a 

következők: 10 Ft, 20 Ft, és így tovább, a hetediknél 70 Ft. A termék gyártója jó árdöntésre 

törekszik, de mindenkinek nem kínálhatja a terméket a neki való áron. A termék előállításának 

változó költsége 30 Ft /darab. 
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E rezervációs árakkal a gyártó várhatóan 7 darabot ad el 10 Ft-ért, vagy kevesebbért, 6 

darabot 10 Ft-nál többért, de 20 Ft-nál kevesebbért, és így tovább. Nem értékesítene egy 

darabot sem 70 Ft-nál magasabb eladási ár esetén. A táblázat mutatja az ár-mennyiség 

kapcsolatot, az egyes lehetséges árak céghez való hozzájárulásával együtt. 

 

10. táblázat: Ár-mennyiség kapcsolat 

 

Ár (Ft) Mennyiség Összes profit (Ft) 

10 7 - 230 

20 6 - 60 

30 5 0 

40 4 40 

50 3 60 

60 2 60 

70 1 40 

A változó költség 30 Ft / darab. 

 

Az egyes áraknál várható eladási mennyiségek táblázatát keresleti görbének hívjuk. Ebben a 

példában az optimális ár – vagyis az az ár, mely az összes profitot és a termelést is 

maximalizálja – 50 Ft. 50 Ft-os árnál a gyártó várhatóan három darabot ad el, s a profit 60 

Ft. 

A rezervációs árat azonban nem könnyű meghatározni. Módszerei a conjoint elemzés illetve 

az ún. második - ár aukció, amelynél a legmagasabban licitáló nyer, de csak a második 

legmagasabb összeget kell kifizetnie. Az aukció elve szerint, ha ilyen aukcióban ismert értékű 

tételekre licitálnak, az emberek ösztönösen a rezervációs árakat ajánlják. E kutatásokat 

azonban sok esetben nehéz megszervezni és gyakran kivitelezhetetlenek.  

 

A kereslet árrugalmassága 

 

Az árrugalmasság a kereslet mennyiségének kis árváltozásra való érzékenységét méri.  

 

Árrugalmasság = Mennyiségváltozás (%) / Árváltozás (%) 

 

Az árrugalmasság értékes eszköznek bizonyulhat, mely lehetővé teszi, hogy a marketing 

szakemberek optimálisan állapítsák meg az árat. Az árrugalmasság a leggyakrabban 
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alkalmazott módszer a piac árváltozásra való érzékenységének mérésére. A rugalmasság a 

keresleti mennyiség százalékos változásának az árváltozáshoz viszonyított aránya. Ha az 

áremelkedés a mennyiség csökkenéséhez vezet, ez az arány negatív. Tehát meghatározásából 

adódóan az árrugalmasság majdnem mindig negatív szám. Lineáris keresleti függvénynél a 

meredekség állandó, de a rugalmasság nem, mivel a rugalmasság nem egyenlő a 

meredekséggel. A meredekség a mennyiség változása kis árváltozás hatására. A rugalmasság 

ezzel szemben a mennyiség százalékos változása az ár kis százalékos változásának hatására.  

Az árrugalmasságot általában hozzáférhető adatok alapján becsülhetjük meg. Az adatokat 

beszerezhetjük a piacon megfigyelt tényleges eladási és árváltozásokból, a fogyasztói szándék 

tanulmányozásából, rezervációs árakra vonatkozó fogyasztói felmérésekből, vagy teszt-piaci 

eredményekből.  

 

Az optimális ár 

 

Optimális az ár, ha a maximális profithoz vezet. Ha az árazásért felelős szakemberek túl 

alacsonyan állapítják meg az árat, lemondanak az olyan fogyasztóktól származó bevételről, 

akik többet is hajlandóak lettek volna fizetni. Ráadásul az alacsony ár miatt a fogyasztók 

esetleg kevesebbre értékelik a terméket, mint különben tennék, ami jelentheti a rezervációs ár 

csökkenését is. Ha az ár túl magas, megkockáztatják azon emberektől származó profit 

elvesztését, akiket még jövedelmezően ki lehetett volna szolgálni. 

Lineáris kereslet esetén az optimális ár a maximális rezervációs ár és a termék változó 

költsége között középen található. Lineáris keresleti függvénynél a vezetőknek nem kell 

ismerniük a kereslet mennyiségét az optimális ár meghatározásához.  Ha a kereslet lineáris, 

van egy könnyen használható képletünk az optimális ár kiszámítására. A keresleti függvény 

alakjától függetlenül, optimális árnál létezik egy egyszerű összefüggés a bruttó fedezet és 

rugalmasság között. Az optimális ár az az ár, ahol a termék bruttó fedezete megegyezik 

keresleti rugalmasságának negatív reciprokával. 

 

Bruttó fedezethez viszonyított optimális ár (%) = -1 / Rugalmasság az optimális árnál 

 

A fentihez hasonló összefüggést, mely az optimális árnál igaz, optimalitási feltételnek 

nevezzük. Ha a rugalmasság állandó, akkor ezt az optimalitási feltételt könnyedén 

felhasználhatjuk az optimális ár megállapítására. Egyszerűen megkeressük az állandó 

rugalmasság negatív reciprokát, az eredmény az optimális bruttó fedezet lesz. Ha a változó 
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költséget ismerjük, és az állandó, akkor már csak a kiszámított optimális fedezetnek 

megfelelő árat kell meghatároznunk. 

Diszkriminatív árképzés: Marketing szakemberek a megkülönböztető árképzési eszközök 

számos változatát fejlesztették ki, ide tartoznak például a kuponok, rabattok, és engedmények. 

Ezek mindegyikével a fogyasztók árérzékenységének változásait vizsgálhatjuk. Ha a 

fogyasztók árérzékenysége különböző, vagy a költségek eltérőek, az ügyes marketing 

szakember megtalálja a módját, hogy igény szerinti árszabással differenciált értékeket 

határozzon meg. 

 

A mindennapokban gyakori, hogy az árrugalmasság nincs teljesen összhangban a korábban 

tárgyalt összefüggéssel. Ahelyett, hogy a jelenlegi piaci feltételek alapján becsült 

rugalmasságot használnák, a marketing szakemberek általában azt becsülik meg, hogy mennyi 

lesz a rugalmasság a versenytársak javasolt árváltozásra adott reakciója után. Ez eredményezi 

a maradvány árrugalmasságot, amely három tényezőből tevődik össze: 

 

1. Saját árrugalmasság – Az értékesített mennyiség változása, mely a cég fogyasztóinak 

az árváltozásra adott reakciójából következik. 

2. Versenytárs reakciójának rugalmassága – A versenytársak reakciója a cég 

árváltoztatására. 

3. Kereszt árrugalmasság – A cég fogyasztóinak reakciója a versenytárs árváltoztatására. 

 

A saját és maradvány árrugalmasság közötti megkülönböztetés a szakirodalomból nem tűnik 

ki világosan.  

Az árváltoztatási folyamat lépcsői: 

a. Egy cég megváltoztatja az árakat, és megfigyeli az eladások ennek eredményeként 

bekövetkező változását.  

b. A versenytársak észreveszik a cég árváltoztatását, és eladásainak növekedését, és/vagy 

saját eladásuk csökkenését. 

c. A versenytársak eldöntik, hogy változtassanak-e saját áraikon, és ha igen, mennyit. 

Ezen árváltoztatások piaci hatása függ  

- a változások irányától és mértékétől,  

- a keresztrugalmasság mértékétől, vagyis a kiindulási cég értékesítési mennyiségének 

versenytársak árainak változására való érzékenységétől.  
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Ha egy cég csak eredeti lépésének fogyasztói reakcióján keresztül méri az árrugalmasságot, 

lemaradhat a versenytársi reakciókról és azok eladásra gyakorolt hatásairól. Csak a 

monopolhelyzetben lévők hozhatnak árképzési döntéseket a versenytársak válaszának 

tekintetbe vétele nélkül. Más cégek esetleg figyelmen kívül hagyhatják, vagy elutasíthatják a 

versenytársak reakciójának mérlegelését, azonban ez egyet jelenthet a rossz döntések 

meghozatalával. 

A maradvány árrugalmasság tehát a következő képlettel számítható: 

 

Maradvány árrugalmasság (I) = Saját árrugalmasság (I) + Versenytárs reakció 

rugalmassága (I) * Keresztrugalmasság (I) 

 

Az árváltozásból adódó eladásváltozások előrejelzéseinél tehát, figyelembe kell venni a 

várható versenytársi reakciókat, és e reakciók, a kiindulási változtatást végrehajtó cég 

eladásaira gyakorolt újraelosztási hatásait. Az ilyen reakciókhoz való igazodás nettó hatása 

lehet erősödés vagy csökkenés is,. 

A potenciális versenyreakciók tekintetbe vétele fontos, de létezhet egyszerűbb és 

megbízhatóbb módja is az árstratégia versenypiacon való bevetésének, s ez a játékelméleten 

alapul. A maradvány árrugalmasság becslésére a rövid-távú tesztpiaci kísérletek szolgálnak. 

Rövid időszakokat figyelembe véve a versenytársak esetleg nem veszik észre az 

árváltozásokat, vagy nincs idejük reagálni. Tehát a teszt piacokon alapuló rugalmassági 

becslések sokkal közelebb állnak a saját árrugalmassághoz. 

 

A fogoly dilemma az árképzésben olyan helyzetet ábrázol, amelyben az önérdek minden fél 

általi hajszolása mindenki számára az optimálisnál rosszabb eredményhez vezet. Ez a jelenség 

oda vezethet, hogy az árak a várható optimális szint fölött stabilizálódnak.  

PÉLDA: A fogoly dilemmája jelenség nevét a koncepciót bemutató történetből kapta. Egy 

bűnöző csoport két tagját letartóztatják és bebörtönzik. Minden foglyot magánzárkában 

helyeznek el, semmiféle módon nem tudnak egymással kommunikálni. Mivel a rendőrségnek 

nincs elég bizonyítéka a párt a fő vádpontban elítélni, az a terv, hogy mindkettőt egy enyhébb 

váddal egy év börtönre ítélik. Először azonban megpróbálják egyiküket, vagy mindkettőt 

vallomásra bírni. Párhuzamosan, mindkét fogolynak alkut ajánlanak. Ha a fogoly társa ellen 

vall, kiszabadul, míg társát öt év börtönre ítélik a fő vádpontban. De van egy csapda. Ha 

mindkét fogoly vall a másik ellen, mindkettőt három év börtönre ítélik. Ennek alapján, 

mindkét fogoly arra következtet, hogy legjobb, ha társa ellen vall, függetlenül attól, hogy a 

másik mit tesz. 
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E dilemma választási lehetőségeinek és kimeneteleinek összefoglalása az ábrán látható. Az 

első személyre vonatkozó eredmények vastagon ki vannak emelve. A társra vonatkozó 

kimenetelek dőlt betűsek. 

 

2. fogoly visszautasítja a 

vallomástételt 

5 év 

                    1. fogoly 

kiszabadul 

1 év 

                                       1 év 

2. fogoly vallomást tesz 3 év 

                                   3 év 

2. fogoly kiszabadul 

                                       5 év 

 1. fogoly vallomást tesz 1. fogoly visszautasítja a 

vallomástételt 

 

13. ábra: Döntési tábla a fogoly dilemmájához 

 

 

Az árképzésben sok olyan helyzet létezik, ahol a cég és versenytársai a fogoly dilemmájával 

találják szembe magukat. Gyakran egy cég azt észleli, hogy az árak csökkentésével 

növelhetné profitját, tekintet nélkül versenytársai árpolitikájára. Ezzel párhuzamosan, 

versenytársai ugyanazt a késztetést észlelik. Vagyis, ők is többet kereshetnének áraik 

csökkentése révén, függetlenül attól, hogy a kiindulási cég mit tesz. Ha azonban mind a 

kiindulási cég, mind versenytársai csökkentik az árakat – vagyis minden fél követi egyoldalú 

érdekeit –, sok esetben rosszabbul járnak.  

Ha az alacsony és magas árak közötti választás lehetősége adott, a cég a fogoly dilemmájának 

árképzési helyzetével áll szemben a következő feltételek érvényesülése esetén: 

 

1. Hozzájárulása magasabb alacsony árnál, versenytársa ára akár magas akár alacsony. 

2. A versenytárs hozzájárulása magasabb alacsonyabb árnál, a kiindulási cég ára akár 

magas akár alacsony. 

3. Ha minden fél leviszi árait, mind a kiindulási cég, mind versenytársai számára 

alacsonyabb lesz a hozzájárulás, mintha minden fél megtartotta volna magasabb árait.  

 

Annak megállapítására, vajon a fogoly dilemmát jelentő helyzettel állunk-e szemben, 

tervezzük meg mind saját cégünk, mind versenytársunk pénzben kifejezett hozzájárulását a 

magas és alacsony árak négyféle kombinációjára. A tervezéshez szükségünk lehet 
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versenytársunk gazdasági helyzetére vonatkozó adatokkal, vagy becslésekkel. Ha ezek az 

adatok vagy becslések rosszak voltak, akkor előfordulhat, hogy nem is hoznak a 

modellünkben nekik tulajdonított döntéseket.  

A fogoly dilemma meglétét vagy hiányát befolyásolhatja a versenytársak száma, az 

árdöntések ismétlődési gyakorisága (ritkán beszélhetünk egyszeri döntésről), a jogi előírások 

rendszere, s az árlehetőségek bősége. Szóval a valóság sokszor a modell alkalmazása ellen 

hat. 
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8. TERMÉK-  ÉS PORTFOLIÓ MENEDZSMENT A MUTATÓSZÁMOK 

TÜKRÉBEN 

 

A hatékony marketing a vásárlók ismeretéből és annak megértéséből ered. Olyan termékeket 

kell előállítani, amelyeket a fogyasztók hajlandók megvásárolni. E fejezetben, a 

termékstratégiában és tervezésben használt mérőszámok közül mutatunk be néhányat, 

amelyek jelzik:  

- milyen értékesítést várhatnak a marketing szakemberek egy új terméktől?  

- hogyan érinti az új ajánlat piacra dobása a már létező termékek eladását, lesz-e 

termékkannibalizmus?  

- nő vagy csökken a márkaérték?  

 

KIPRÓBÁLÁS, ISMÉTLÉS ÉS BEHATOLÁS 

                                                                              

A volumen előrejelzések lehetővé teszik a marketing szakemberek számára, hogy felmérések 

és piaci tanulmányok révén meghatározott vásárlói szándék alapján megjósolják az 

eladásokat.  

 

Kipróbálási ráta (%) = Először használók száma t-dik időszakban / Teljes népesség  

 

A vásárlói felmérésekből történő becslés különösen hasznos a termékfejlesztés korai 

időszakában és a termékbevezetés időzítésének tervezésében. Ha viszonylag új termékek 

eladásait vetítik ki, a marketing szakemberek jellemzően a próbálgatásos számítási rendszert 

használják a jövőbeni időszakok értékesítésének előrejelzésére. Ez azon az elven működik, 

hogy mindenki, aki megveszi a terméket, vagy új vásárló vagy ismétlő vásárló. Ha bármely 

időszakban összeadjuk az új és ismétlő vásárlókat, meg tudjuk határozni egy termék piacra 

való behatolását. 

 

Egy termék jövőbeni piaci eladásait a népesség mérete, a kipróbálási és az ismétlési ráták 

alapján becsülhetjük meg. Egy meghatározott népesség azon százalékát, amely először szerez 

be vagy használ egy terméket az adott időszakban, kipróbálóknak, s az arányszám konkrét 

értékét kipróbálási százaléknak nevezzük.  

 

Az értékesítési behatolás megmutatja az adott t-dik időszakban az összes vásárló számát, 

vagyis képletszerűen: 
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Behatolás a t-dik időszakban = Behatolás a t-1 időszakban * Ismétlési ráta a t-dik időszakban 

(%) + Először használók száma a t-dik időszakban  

 

A behatolási értékből könnyen meghatározható az eladások nagysága egy adott időszakban. 

 

Eladások várható mennyisége a t-dik időszakban = Behatolás * Vásárlások gyakorisága * 

Vásárlásonkénti egységek száma  

 

A kipróbálási rátákat gyakran a potenciális vásárlók felmérésével becsüljük meg. Ezek a 

felmérések jellemzően azt a kérdést teszik fel a válaszadóknak, hogy „határozottan” vagy 

„talán”, „esetleg”, „valószínűleg” megvesznek-e egy terméket. Erre a felmérések során 

általában ötfokozatú skálát használnak. Mivel nem minden válaszadó valósítja meg 

kinyilvánított vásárlási szándékát, a cégek gyakran kiigazítják a mért adatokat az eladási 

előrejelzések készítése során, gyakran a 80-20-as ökölszabálynak megfelelően, feltételezve, 

hogy a fogyasztóknak csak kb. 80 %-a valósítja meg eredeti elképzeléseit. Másrészt a nagyon 

bizonytalan vásárlókat, vagyis akik az ötfokozatú skála alján helyezkednek el, általában 

figyelmen kívül hagyják az előrejelzések készítése során. A tesztpiaci kipróbálási rátákon 

általában még egy kiigazítást kell végezni – az új termék becsült hozzáférhetőségének 

figyelembe vételét. A felmérés azon válaszadói, akik azt mondták, hogy „határozottan” meg 

fognak venni egy terméket, valószínűleg csak akkor teszik ezt meg, ha a termék könnyen 

hozzáférhető. Ehhez a korrekcióhoz a cégek jellemzően egy becsült elosztást használnak, az 

összes üzlet azon százalékát, amelyek raktáron tartja majd az új terméket. 

 

Korrigált kipróbálási ráta (%) = Kipróbálási ráta (%) * Tudatosság, vagyis a terméket 

ismerők aránya  (%) * A terméket raktáron tartó üzletek aránya (%) 

 

A fenti módosítások után, a marketing szakemberek ki tudják számolni azon vásárlók számát, 

akik várhatóan kipróbálják a terméket. 

 

A terméket kipróbáló népesség száma = Célnépesség száma * Korrigált kipróbálási ráta  

 

Ismerve a fenti értéket meghatározhatjuk a kipróbálás konkrét mértékét, nagyságát: 

 

Kipróbálási volumen = a terméket kipróbáló népesség* Vásárlásonkénti egységek száma  
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A terméket kipróbáló népesség szerencsére gyakran megismétli vásárlását, s így érdemes 

számolni az ismétlési volumennel. Tipikus, hogy a kipróbálóknak csak egy része vásárol újra, 

ám e kis rész döntő hányada harmadszor, negyedszer, ötödször is megvásárolja a terméket.  

 

A terméket kipróbáló vásárlók száma = A terméket kipróbáló népesség száma  * Ismétlési 

ráta százalékos értéke 

  

Az ismétlés során értékesített mennyiség kiszámításához az ismétlő vásárlók számát 

megszorozhatjuk az ismétlő vásárlók vásárlásonkénti várható mennyiségével, és azzal a 

számmal, ahányszor ezek a vásárlók várhatóan megismétlik a vásárlást a vizsgált időszak 

alatt. 

 

Ismételt vásárlás során eladott termékmennyiség = Ismétlő vásárlók száma* Vásárlónkénti 

ismételten vásárolt egységek száma * Ismétlési alkalmak száma  

 

Ezek után az új termék teljes várható értékesítése a következő lesz: 

 

Az új termék teljes értékesítése = Kipróbálás során eladott termékmennyiség + Ismételt 

vásárlás során eladott termékmennyiség 

 

A tesztpiacokon alapuló eladási előrejelzések mindig megkövetelik bizonyos alapvető 

feltételezések meglétét. Azt a csapdát kell elkerülni, hogy a marketing szakember olyan 

előfeltételezésekkel éljen, amelyek alapján garantáltan visszaigazolják számításaik az eredeti 

reményeiket. Másrészt gondot okoz, hogy a viszonylag egyszerű mutatókat, mint a 

próbálgatás, néha nehéz a gyakorlatban megfogni, sokszor ugyanis nehéz megállapítani, hogy 

egy vásárló új vagy ismétlő. Gyakran kérdéses a fogyasztó tudatossága is. A 

marketingkommunikáció, s különösen a reklám ezt a vásárlói tudatosságot növelheti, ám a 

mérések bizonytalansága nagy. 

 

Érdemes megemlíteni, hogy a kipróbálás értelmezésétől függően különböző egyéb 

mutatószámok is felállíthatók. Megnézhetjük például a terméket bármikor kipróbálók arányát, 

amely annyiban különbözik a próbától, hogy a célnépesség azon százalékát méri, aki bármely 

korábbi időszakban megvásárolta vagy használta a vizsgált terméket. E mutató kumulatív 

jellegű, és összege soha nem lehet 100 %-nál több. A próba ezzel szemben a népesség azon 
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százalékát jelöli, aki az adott időszak alatt először próbálja ki a terméket. Másrészt gyakran a 

fogyasztó a termék megvételére kényszerül, mert az adott üzletben nincs más. Ez a 

kényszerpróba, ami előfordulhat azért, mert például, csak olyan légitársaság járatára kaptam 

helyet, amellyel egyébként nem utaztam volna. Lehet, hogy a Lufthansa a kedvencem, de 

kénytelen vagyok a chilei Santiagóba az Iberiával utazni. Előfordul, hogy a fogyasztó csak 

jelentős árengedmény mellett próbál ki egy terméket, ami további torzításokat eredményezhet 

az értékelések során. Ezt hívjuk diszkont, vagy engedményes próbának. A kényszer és 

engedményes kipróbálásokhoz általában alacsonyabb ismétlési ráták kapcsolódnak, mint az 

önkéntes vásárlások során tett próbákhoz. 

 

Kannibalizációs ráták  

 

A kannibalizáció a cég meglévő termékei eladásainak csökkenése egy új termék 

bevezetésének hatására. A kannibalizációs rátát általában úgy számoljuk, mint az új termék 

eladásainak azon százalékát, mely egy bizonyos létező termék vagy több termék - az új belépő 

bevezetésének tulajdonítható- eladásvesztéseiből származik. A kannibalizációs ráta az új 

termék észlelésének fontos tényezője, s egy jól ismert üzleti probléma. Egy sikeres termékkel 

és magas piaci részesedéssel rendelkező cég két, egymásnak ellentmondó problémával kerül 

szembe. A vállalkozás egyrészt szeretné létező termékvonalának profitját maximalizálni az 

aktuális erősségekre koncentrálva a rövid távú siker érdekében. Másrészt viszont lehetőséget 

láthat olyan új termékek számára, melyek jobban illeszkednek egy adott szegmens igényeihez. 

Viszont a cég egy új termék bevezetésével kannibalizálhatja a létező termékek eladásait, 

gyengítheti a már sikeres termékvonal eladásait. Ha azonban a cég elveti az új termék 

bevezetését, sebezhetővé válik a versenytársakkal szemben, akik később piacra dobnak egy 

ilyen terméket, és ez által eladást és piaci részesedést szereznek a cégtől. Az üzleti élet örök 

kétségei közé tartozik, hogy gyorsan vezessünk-e be egy új terméket, megkockáztatva a 

sikeres termékeink gyengülését, vagy várjunk, s bízzunk a versenytársak lassúságában. 

Nagyon sokat jelent ilyenkor az időzítés, amelyre jó szabályok nem adhatók. Minden a jó 

üzleti érzéktől, érzékenységtől, s gyakran a szerencsétől függ. A kannibalizáció tehát olyan 

piaci jelenség, melyben egy termék eladásait a cég egy másik termékének rovására éri el. A 

kannibalizációs ráta egy új termék eladásainak azon százaléka, mely egy bizonyos létező 

termékcsoporttól származik. 

 

Kannibalizációs ráta (%) = Létező termék eladásvesztése / Új termék eladásai 
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PÉLDA: A cégnek egy terméke van, melyből 100 darabot adott el az elmúlt időszakban. Új 

termék bevezetését tervezik, melyből 25 darabot fognak eladni, 20 %-os kannibalizációs 

rátával. Tehát az új termék eladásainak 20 %-a (20 % * 25 db = 5 db) a régi termék rovására 

történik. Ezért a kannibalizáció után, a cég várhatóan 95 darabot ad majd el a régi 

termékből, és 25-öt az újból, összesen tehát 120 darabot.  

 

Ha jól végeztük el a kannibalizációs elemzést, kimutathatóvá válik, hogy az összes profit 

várhatóan nő vagy csökken az új termékvonal bevezetésével. Ha egy új termék árrése 

alacsonyabb, mint a létező terméké, melyet kannibalizál, és a kannibalizációs ráta elég magas, 

akkor a súlyozott fedezete negatív lesz. Ez azt jelenti, hogy a cég profitja a kannibalizáció 

következtében csökken. 

Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy a kannibalizáció csak egy cég saját termékeinek 

viszonylatában értelmezhető. A versenytárstól történő termékelvételt – minden ezzel 

kapcsolatos laza és felületes szóhasználat ellenére- nem nevezhetjük annak. Az ugyanis nem 

más, mint a piac egy részének elhódítása, amelynek mérésére a piacfoglalási részesedés, 

illetve egy feltételezett viszonyszám, az arányos piacfoglalási részesedés szolgál. Ez utóbbi 

abból indul ki, hogy egy új termék eladást vesz el a létező termékektől, azon termékek által 

birtokolt piaci részesedésekkel egyenes arányban.  

 

PÉLDA: Tételezzük fel, hogy Magyarországon az ásványvizek piacán öt rivális verseng. Múlt 

évi eladásaikat és piaci részesedésüket a következő táblázatban láthatjuk. 

11. táblázat: Az ásványvíz-piac eladásai és piaci részesedés adatai 

Cég Eladás 

(milliárd Ft) 

Részesedés (%) 

1. vállalat 5,4 29 

2. vállalat 4,3 24 

3. vállalat 3,8 21 

4. vállalat 3,5 19 

5. vállalat 1,2 7 

Összesen 18,2 100 

 

A következő évben egy új versenytárs lép be 1 milliárd forintosos eladással. Ezen eladások 80 

%-a az öt létező versenytárs rovására fog történni. Az arányos piacfoglalási részesedés 

feltevése mellett, hogyan alakul az egyes cégek következő évi eladása? 
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Ha az új cég eladásai 80-át a versenytársaktól veszi el, akkor ez összesen 0.8* 1 milliárd Ft 

vagyis 800 millió Ft. Az arányos piacfoglalási részesedés alapján a 800 millió Ft felosztása a 

jelenlegi versenytársak részesedésével arányosan fog történni. Tehát a 800 millió Ft 29 %-a 

az 1. vállalattól származik, 24 % a másodiktól, 21 % a harmadiktól 19 % a negyediktől, és 7 

% az ötödiktől.  Az alábbi táblázat a hat versenytárs következő évi előre jelzett eladásait és 

piaci részesedéseit mutatja az arányos piacfoglalási részesedés feltételezése mellett: 

12. táblázat: Az ásványvíz-piac eladásai és piaci részesedés adatai az új vállalat megjelenése 

után (számított) 

 

Cég Eladás 

(milliárd Ft) 

Részesedés (%) 

1. vállalat 5,168 28 

2. vállalat 4,108 22,3 

3. vállalat 3,632 19,7 

4. vállalat 3,348 18,2 

5. vállalat 1,144 6,3 

Új belépő 1,000 5,5 

Összesen 18,4 100 

 

Az új belépő tehát 200 millió Ft-tal bővíti a piacot, ami egyenlő az új belépő eladásainak azon 

részével, mely nem a létező versenytársaktól származik.  

 

A kannibalizációs ráta függ az új termék jellemzőinek, árképzésének, promóciójának és 

értékesítési megoldásainak a cég létező termékeihez való viszonyától. Minél nagyobb a 

hasonlóság a megfelelő marketingstratégiákban, annál nagyobb lesz a kannibalizációs ráta. A 

legnagyobb gondot mindig az olyan új termék okozhatja, amelynek árrése alacsony, s a magas 

árrésű termékektől hódít el eladásokat. 

 

Márkaérték mutatók 

 

Egy márka értékének ismerete fontos információt jelent a marketing szakember számára, de 

elég nehezen mérhető. Számos módon rendelhetünk értéket egy vagy több márkához. Ha 

nemrégiben szerezték meg egy márkaportfolió tulajdonát, akkor beszerzési árának eszmei 

értékrésze adhat segítséget a márka értékelésére. Az eszmei érték olyan összeg, melyet a cég 

immateriális és mérhető javainak értékén felül a cég megszerzéséért kifizettek.  
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A marketing szakemberek különböző technikákat alkalmaznak, amikor egy márka értékét 

határozzák meg. A használható legfontosabb módszerek a következők: 

  conjoint elemzés, annak megbecsülésére, hogy mennyit ér egy márka a vásárló 

szemszögéből,  

- márkaérték mutatók (Aaker, illetve Moran mutatószámok), 

- Interbrand márkaértékelés, 

- Young and Rubicam markaértékelés. 

A márkaérték összetevői: 

- a többletértékesítés,  

- a többletár (prémium) és  

- a vásárlói hűség. 

Ezek után nézzünk meg néhány módszert részletesebben is: 

 

Conjoint elemzés a fogyasztói preferenciák vizsgálatában 

 

A conjoint elemzés a vásárlói preferenciák felmérésére használt módszer, mely a 

jellemzőknek a választás alapját képező vásárlói súlyozására épül. Az elemzés előfeltétele, 

hogy a vásárlói preferenciát a terméklehetőségek közötti tulajdonságok csoportjaira 

bonthassuk, melyeket az átfogó értékelés kialakításához súlyozunk. Az emberek igényeinek 

közvetlen megkérdezése helyett a conjoint elemzésben a marketing szakemberek választási 

lehetőségek egy csoportjával kapcsolatos átfogó preferenciáiról kérdezik a válaszadókat, 

melyeket jellemzőiken keresztül mutatnak be, azután szétbontják őket összetevő dimenziókra 

és alapjukul szolgáló súlyokra. Kiválóan alkalmazható: 

- szegmentálásra, 

- előrejelzésre, 

- terméktervezésre 

- árképzésre, 

- reklámok előkészítésére 

 

Definíciója szerint a conjoint elemzés a vásárlók felmérésének módszere a vásárlók által az 

alternatív választásokhoz rendelt preferenciák alapján. Az egyén preferenciáját kifejezhetjük 

bármely választás iránti alappreferenciáinak, valamint a választás során az egyén által 

kifejezett részértékek (relatív értékek) összegeként. 
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PÉLDA: Egy Budapest- Frankfurt viszonylatban közlekedő légitársaság két jellemzőjét, az 

árát és a kényelmességet conjoint elemzéssel rangsorolják a következő táblázatban ábrázolt 

eredménnyel. (Naponta több járat közlekedik, más-más géptípussal és kényelemmel) 

13. táblázat: Légitársaság conjoint táblája 

Jellemző Besorolás Rész érték 

Ár 50 Euró 0,8 

Ár 100 Euró 0,2 

Ár 150 Euró -0,8 

Kényelmesség Kicsi -0,1 

Kényelmesség Közepes 0,1 

Kényelmesség Nagy 0,4 

 

Egy kis árú utazás részértéke a vásárló számára 0,7 (0,8 -0,1). Ez a fenti gyakorlat során 

megfigyelt legmagasabb érték. Egy közepes áru és kényelmű utazás 0,3 értékelést kap.. A 

drága utazásra kevésbé vágynak a vásárlók, így részértéke – 0,4 (vagyis – 0,8 + 0,4). 

Tehát az elemzett vásárló itt egy 50 Eurós kicsi kényelmi fokozatú utazást jobban szeretne, 

mint egy drága, kényelmest.  

Ilyen információknak jelentős szerep juthat a termék és a szolgáltatás tervezésének és árának 

optimalizálását érintő döntésekben. Ez az elemzés azt is mutatja, hogy a vizsgált értékek 

esetében e vásárló szemszögéből nézve az ár fontosabb, mint a méret.  

A conjoint elemzés során a kompenzáló döntési folyamatban a vásárló azzal a perspektívával 

értékeli a választékot, hogy egy vagy több dimenzió erőssége mások gyengeségeit 

kompenzálhatja. A nem kompenzáló döntési folyamatban ezzel szemben, ha egy termék 

bizonyos jellemzői gyengék, nincs lehetőség kompenzációra még akkor sem, ha a termék más 

dimenziókban erősnek is bizonyul. Ha a fogyasztók nem kompenzáló alapon hoznak meg egy 

döntést, a marketing szakembereknek meg kell határozni azokat a dimenziókat, melyek 

mentén bizonyos jellemzőknek teljesülni kell, egyszerűen azért, hogy ajánlatuk egyáltalán 

megfontolás tárgyát képezze.  A nem kompenzáló döntéshozatal egyik formája, a kizárás- 

szempont - szerinti. Ebben a megközelítésben, a fogyasztó szemügyre veszi a teljes 

választékot, és azután a jellemzők fontossági sorrendjében kizárja azokat, melyek nem 

felelnek meg elvárásainak. A légitársaság járatának választásánál például a folyamat a 

következőképpen zajlik: 

 

� Melyik indul reggel 6 és délelőtt 11 óra között? 

� Melyiknek a legjobb a csatlakozása? 
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� Melyiknél várható a legkisebb késés? 

 

A folyamat addig folytatódik, amíg csak egy lehetőség marad. 

Az egész piac vásárlóira vonatkozó részletes egyéni információk hiányoznak, így a conjoint 

elemzés olyan eszközt kínál, amelynek segítségével bepillantást nyerhetünk a vásárlói minta 

döntéshozatali folyamatába. A conjoint elemzésben kompenzáló folyamatot feltételezünk, 

tehát a hasznok összeadódnak. E feltételezés mellett, ha egy választás egy dimenzió mentén 

gyenge, ezt egy másik dimenzió erősségével, legalábbis részben kompenzálhatja. Az együttes 

elemzés megközelíthet egy nem kompenzáló modellt, ha nem lineáris súlyokat rendel egy 

jellemzőhöz, annak értékének bizonyos szintjein. Másrészt minden olyan jellemző, melynek 

értékelési szórása olyan magas, hogy gyakorlatilag lehetetlen más vonásokkal pótolni, 

gyakorlatilag nem-kompenzáló jellemzőnek tekinthető. A conjoint elemzés lefolytatása előtt 

meg kell határoznunk a vásárló számára fontos jellemzőket. Erre a célra gyakran használunk 

fókusz csoportokat.  Az adatgyűjtésnek többféle módja van, de egyszerű formájában a 

válaszadóknak választási lehetőségeket ajánlunk fel, és megkérjük őket, hogy tegyék 

sorrendbe preferenciáik szerint. Így a preferenciák függő változókká válnak a regresszióban, 

ahol a jellemzők szintje szolgál független változóként, csakúgy, mint az előző egyenletben. 

Az együttes hasznok képezik a súlyokat, melyek segítségével a válaszadóktól kapott 

preferencia osztályzatokat legjobban meg tudjuk ragadni. Gyakran bizonyos jellemzők párban 

működve befolyásolják a vásárlók választását. Például egy olcsó és kényelmes légi út 

nagyobb értéket jelenthet a vásárlónak, mint amit a gyors és drága jellemzők összessége 

sugallna.  

Bármely conjoint vizsgálat során kulcskérdés a megfelelő jellemzők használata. Az emberek 

csak a megjelenített paramétereken belül tudják elmondani preferenciáikat. Ha a kutatás nem 

a megfelelő paramétereket tartalmazza, ugyan lehetséges a szereplő egyes jellemzők relatív 

fontosságát megállapítani, és technikailag elképzelhető az eredményül kapott adatok alapján 

kialakítani a szegmenset, ám az elemzés eredménye nem lesz alkalmas hasznos szegmensek 

kialakítására.  
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A conjoint elemzést egy termék hasznának mérésére használjuk. E hasznok összeadódnak, és 

a termék várható népszerűségének értékelését képviselik. A pontszámokat a termékek 

rangsorolására használjuk. Jogosan feltételezhető, hogy a választékcsoportban magasan 

rangsorolt termékeket nagyobb valószínűséggel választja ki az egyén, mint azokat a 

termékeket, melyeket alacsonyabbra rangsorolt. Ha összeadjuk azokat a vásárlókat, akik a 

márkát első helyre rangsorolták, akkor ennek megfelelően kiszámíthatjuk a vásárlói 

részesedést. 

 

Aaker- féle márkaérték mérése:  

Ez a márkaérték becslési technika 11 súlyozatlan mérési paramétert használ egy márka 

erejének megállapítására, amelyek a következők: megkülönböztetés, elégedettség, észlelt 

minőség, népszerűség, észlelt érték, márka egyénisége, szervezeti asszociáció, márka 

tudatosság, piaci részesedés, piaci ár és értékesítési lefedettség. 

 

Moran márkaérték számítási módszere:  

 

Márkaérték = Tényleges piaci részesedés (%) * Relatív ár * Tartósság  

 

A tényleges piaci részesedés egyenlő a piaci szegmens részesedésével, súlyozva a szegmens 

márkaeladás százalékával. Minél magasabb a piaci részesedés, feltételezhetően annál erősebb 

a márka. A relatív ár nem más, mint a termék ára osztva az átlagos piaci árral. Az 1 fölötti 

árindexek prémium árat és erős márkát jeleznek. Ha egy márka egynél kisebb pontszámot 

kap, akkor engedményes áron árulják, és gyengébb márkának tartják. 

 

Interbrand márkaértékelési modell:  

Ez a szabadalmaztatott mérési módszer szétválasztja a termék dologi értékét az eszmei 

márkaértéktől. A márkához kapcsolódó nyereségadatot el tudjuk különíteni, ha az összes 

haszonból levesszük a dologi javaknak tulajdonítható becsült hasznot. Tehát ez a mérési 

módszer pénzügyi elemzésekre vagy a megmaradó haszon előrejelzésére épít csakúgy, mint a 

márkáknak a haszon előteremtésében játszott szerepére, s annak piaci elemzésére a márkának 

tulajdonítható profit hányad megbecsülésének céljából. Ezt a profithányadot azután 

kombináljuk a növekedési és profit rátákkal (utóbbi a márka erejétől is függ), és így meg 

tudjuk becsülni a márka értékét. A módszer csak az Interbrand cég bevonásával alkalmazható 

a szabadalmi védettség miatt. 
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Young and Rubicam márkaértékelés: 

A Y & R szerint a fogyasztók márkákkal kapcsolatos meggyőződését négy fő tényező 

határozza meg, amelyek a következők: 

- észlelt megkülönböztetés a piacon,  

- fontos-e a fogyasztók életstílusa szempontjából,  

- mennyire tartják nagyra a fogyasztók a márkát,  

- a fogyasztók milyen fokú észlelhető tudással rendelkeznek a márkáról. 

 Ez a négy elem segíthet megbecsülni egy márka erejét és tendenciáit. Az erősebb márkák 

mind a négy mérési dimenzióban magasabb értékeket kapnak. A növekvő márkák magasabb 

értéket mutatnak a megkülönböztetésben és a fontosságban. Hanyatló márkák megbecsülési 

és fontossági értéke viszonylag magasabb.  
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9. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI TELJESÍTMÉNYEK ÉS A FOGYASZTÓI 

ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A KERESKEDELEMBEN 

 

Az elosztás – értékesítés rendszere folyamatos felülvizsgálatot, s szükség esetén beavatkozást, 

vagyis a stratégia megváltoztatását igényli. A vállalkozás az eddig megszokott értékesítési 

rendszerét időről-időre átalakítva új, módszereikben a korábbitól eltérő partnerek irányába 

mozdul el bízva abban, hogy ők meggátolják a visszaesést, vagyis az adott termék eladási 

szintjének csökkentését. Több olyan tényezővel is találkozhatunk, amelyek a változtatás 

igényét vetik fel. Ilyenek például: 

— a megváltozott vevői megoldások (például a kis üzletekről a fogyasztók áttérnek a 

hipermarketekre); 

— új igények jelennek meg, amelyeket csak sajátos és új környezetben lehet kielégíteni 

(például a jó hangzás létfontosságúvá vált a mozifilmek számára, s ezzel a multiplex 

rendszerű filmszínházak uralma indult el); 

— átalakul az üzletek fontossági rangsora (15 évvel ezelőtt a divatot a butikok jelenítették 

meg a konfekcióruházat terén, ma azonban a márkaboltok (pl.: Benetton, Bäumler) 

sikerei figyelhetők meg); 

— új termékek jelennek meg, amelyek sikeres forgalmazása a korábbiaktól eltérő 

értékesítési technológiákat követelnek meg. (A bizalmi termék jellegű masszírozó 

gépek például az ügynöki rendszer kiépítését igénylik); 

— rohamosan nő az adott termék értékesítési szintje (Ma már bankkártya automatáknál is 

feltölthetők egyes mobiltelefon-kártyák). 

Így azután nem csoda, hogy figyelni kell a közvetítők hatékonysági mutatóit. Melyek azonban 

a mutatók, amelyek képesek megragadni az adott csatorna lényeges sajátosságait? A válasz a 

következő: 

1. Az elosztás költségei az adott csatorna alkalmazásakor. 

2. Az értékesítő-közvetítő rendszer piaclefedési mutatói. 

3. Az értékesítési folyamat résztvevői feletti ellenőrzés szintje. 

4. Az eladó-vevő kapcsolatok erőssége, a közöttük lévő kommunikáció hatásossága. 

5. A vevőknek nyújtott szolgáltatások színvonala. 

Vizsgáljuk meg a fenti értékelési szempontokat alaposabban is! 
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Költségek 

A közvetítői rendszer működtetése, az áru eljuttatása a termelőtől a kereskedőkön át a 

fogyasztóig viszonylag sok pénzbe kerül, jelentős kiadásokkal jár. Legfontosabb típusait az 

14. táblázat foglalja össze: 

 

 

1. Eladási költségek 

- fizetések és járulékaik 

- jutalékok a kereskedőknek 

- kiküldetés 

- oktatás, képzés 

- biztosítások 

- adók 

- karbantartási, felújítási költségek 

- amortizáció  

2. Reklámkiadások, értékesítés-

ösztönzés 

- fizetések és járulékaik 

- újság és tv-hirdetések 

- katalógusok 

- értékesítésösztönzési akciók  

3. Termék- és csomagolástervezési 

költségek 

- fizetések és járulékaik 

- anyagok, tervezési szolgáltatások 

- amortizáció 

4. Hitelköltségek 

- fizetések és járulékok 

- nyilvántartási költségek  

5. Raktárkészlet költségei 6. Szállítási költségek 

- speditőrök 

- biztosítások 

- adók, útdíjak 

- hűtés  

7. Rendelési költségek 8. Visszaküldött árukkal kapcsolatos 

kiadások 

14. táblázat: Néhány példa a közvetítői rendszerhez kapcsolódó költségek típusaira 

Általában igaznak, érvényesnek tekintjük, hogy a kisméretű vállalkozások az értékesítési 

rendszerben is versenyhátrányban vannak nagy vetélytársaikkal szemben. Az értékesítés során 

felmerülő költségek a következő formában írhatók le, s ez érvényes költségszintjükre is: 

K = SZ + AK + VK + E 



 72

ahol 

K  – egy adott értékesítési rendszerrel kapcsolatban felmerülő összes költség 

SZ – az ajánlott értékesítési rendszer ellátási, szállítási költségei 

AK  – a kereskedőkkel kapcsolatban felmerülő állandó költségek 

VK  – a kereskedőkkel kapcsolatban felmerülő változó költségek 

    (beleértve a raktározási kiadásokat) 

E – az elvesztett értékesítés költsége, amely az átlagos szállítási késésekből ered a 

javasolt értékesítési rendszer esetén. 

Ennek az egyenletnek egyetlen bizonytalan pontja van, s ez E értéke, amely nagyon nehezen 

határozható meg. Így általában az egyéb elemek (SZ+AK+VK) minimalizálására kerítünk 

sort, mint azt a következő egyszerű példával is szeretnénk illusztrálni.  

PÉLDA: Egy termelő vállalkozás vezetője kétségek között hányódva azon gondolkodik, hogy 

termékét – ismerve a szállítási és raktározási költségeket – hány darab üzletben kellene 

értékesítenie. Adatai a következők (15. táblázat): 

 

 

 

Az üzletek száma 

(db)  

Szállítási költség 

(millió Ft)  

Raktározási 

költség 

(millió Ft)  

 10  22  10 

 11  16  11 

 12  12  15 

 13  10  20 

 14  9  25 

 15  8  35 

15. táblázat: Egy vállalkozás néhány költsége eltérő üzletszám esetén 

A táblázatból kitűnik, hogy a szállítási költség jelentősen csökkenthető az üzletek számának 

növekedésével. Ennek oka lehet például az, hogy az üzletek kisebb termékmennyiségekkel, 

közös szállítás formájában is elláthatóak, illetve az egyes üzletek a vásárlók közelében 

helyezkednek el, így a vásárlóknak nyújtott hazaszállítás költsége is alacsonyabb lehet. 

Másrészt látható, hogy a raktározási költségek emelkednek, ami a szükséges biztonsági 
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tartalékok szintjének emelkedéséből eredhet. A több vásárló esetén ugyanis több váratlan, s 

gyorsan teljesítendő megrendelés érkezhet a vállalkozáshoz. Ezek után a teljes költség: 

 

 

 

 

Az üzletek száma 

(db)  

Szállítási költség 

(millió Ft)  

Raktározási 

költség 

(millió Ft)  

Összes költség 

(millió Ft)  

 10  22  10  32 

 11  16  11  27 

 12  13  15  28 

 13  10  20  30 

 14  9  25  34 

 15  8  35  43 

16. táblázat: Az összes költség az üzletszám függvényében 

Az eredményeket a következő ábrán is feltüntetem: 

 

14. ábra: Költségek és üzletszám kapcsolata 

A teljes költség minimuma 11 üzletnél következik be, tehát a vállalkozásnak ennyi üzletben 

kellene értékesíteni termékeit.  

Nyilvánvaló, hogy az előbbi egyszerű példa más költségelemekkel kiegészítve részletesebb és 

alaposabb elemzések sorához vezethetne el. 
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Piaclefedettség 

Adott piac lefedettsége több tényező alapján is meghatározható. A legegyszerűbb a földrajzi 

lefedettség, amit nagyon sokszor néhány egyszerű adat, vagy térkép is mutat. Más értékelési 

lehetőséget kínál a fogyasztók száma, illetve fogyasztásuk mértéke. Ha például a potenciális 

vásárlók két fő csoportba tartoznak (pl. kis teherautók vevői – fuvarozók és építési 

vállalkozók), meghatározhatjuk az egyes csoportokban elvárt értékesítési szintet (15%, illetve 

6%) s ez alapján értékelhetjük az értékesítési rendszert. 

A fenti két értékelési módszer egyszerűnek tekinthető. Kissé bonyolultabb a következő ún. 

penetrációs modell. A modell alapja, hogy az adott piac meghódításának növekedési üteme 

arányos a behatolási, meghódítási kísérlet tervezett szintjéig hátralévő távolsággal. A 

növekedés egy adott t időperiódusban: 

 

t = rp (1-r)t-1, 

ahol 

p  – a megcélzott meghódítási (penetrációs) szint 

r  – a behatolási arány 

 

A módszert a következő példával szemléltethetjük. 

PÉLDA: Legyen a tervezett végső piacmeghódítási szint 70% és r=0,2. Ekkor a meghódítási, 

behatolási szint az első évben 70x0,2 = 14%. A következő évben ez a növekedési szint 

70x0,2x0,8 = 11,2% lesz. Vagyis a 2. év végére a kumulált behatolás szintje: 25,2%. 

Természetesen p értéke a vállalat célkitűzéseinek függvénye, míg r elsősorban a vállalkozás 

eladási ráfordításainak nagyságától és hatékonyságától függ. A r érték két módon határozható 

meg: 

 

1. Egy, már korábbról ismert csatorna „r” értéket helyettesítjük be az egyenletbe az ismert p 

és t értékek mellett. 

2. Másrészt a menedzserek sokszor ismerik egy alternatív csatorna eladói létszámszükségletét, 

illetve az egyes eladók teljesíthető napi üzletkötéseinek a számát. Ezen adatok, s egy létező 

csatorna adatai ismeretében „r” meghatározható a következő képlet szerint: 

K

K

r

r
L

A

L

A

= , 

ahol 

KL  – a kezelendő ügyfelek szám a létező csatorna esetén, 
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KA – a kezelendő ügyfelek száma az alternatív csatorna esetén, 

rL – a létező csatorna penetrációs mutatója, 

rA – az alternatív csatorna penetrációs mutatója. 

 

A penetrációs modell alapján az adott vállalkozás marketing menedzsere eldöntheti, hogy 

melyik csatorna alkalmazásával kerülhet közelebb céljai megvalósításához. 

Egyéb értékelési lehetőségek 

Az ellenőrzés a terv és a tényadatok egyszerű összevetésével, s ennek megfelelően a múltbeli 

adatok alapján ad lehetőséget a már működő csatornák értékelésére. Új, eddig még nem létező 

közvetítői rendszerekre jellegénél fogva nem alkalmazható, ám a régi rendszerekre teljes 

mértékben megfelel. 

A kommunikáció alapján történő értékelés a vállalkozás és kereskedői közötti 

információáramlás eredményességét veszi vizsgálat alá. A végső fogyasztókról, a 

versenytársakról, az új piaci vagy technikai változásokról szóló információk elősegíthetik az 

adott vállalkozás eredményességének fokozódását éppúgy, mint a kölcsönös előnyökön 

alapuló kooperáció megszilárdulását. 

Végül a vevőknek nyújtott szolgáltatások jelenthetnek közvetítő értékelési alapot. Ha a 

vállalkozás felderíti, hogy potenciális végső vevői milyen szolgáltatásokat igényelnek, olyan 

üzleti-kereskedői partnereket kereshet, akik képesek ezen igények kielégítésére. Mivel az 

igényelt szolgáltatások száma általában nagy, így a partnerek értékelése előtt a 

szolgáltatásokat a végső vevő preferenciái alapján rangsorolni kell, majd maga az értékelés 

megvalósíthatóvá válik. 

Üzlet elhelyezési modellek 

Lehetünk bármilyen jó marketing szakemberek, csodákra mégsem vagyunk képesek. A jó 

bolti helyszín, a megfelelő üzlethelyiség kiválasztása sorsdöntő kérdés az értékesítési 

rendszerek vizsgálata során. Új üzletek helyszínének kijelölése során alapvetően négy 

értékelési lehetőség kínálkozik: 

1. Menedzseri vélemények értékelése, amelyek keretében múltbeli tapasztalataik alapján a 

vállalkozás vezetői közösen döntenek egy új üzlet helyszínéről. 

2. Kérdőíves megkérdezések eredménye is lehet az új helyszín. Ekkor elsősorban a 

fogyasztókat, de gyakran a beszállítókat is megkérdezve, s véleményeiket elemezve kerül 

kijelölésre az új üzlet helyszíne. 
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3. Idősor elemzések alapján, amelyek utalhatnak az eladások fogyasztói rétegenkénti jövőbeli 

alakulására, s így megmutatkozhatnak a még lefedetlen területek. 

4. S végül különböző, bonyolult matematikai módszerek és modellek is használhatók, 

amelyek a regresszió számítás vagy a szimuláció eszközrendszerét alkalmazzák. Általában 

gondot okoz a valóságtól való elrugaszkodottságuk, matematikai apparátusigényük nagysága, 

s az eredmények viszonylag nehézkes értékelése. Az elmúlt évek során több, viszonylag jó 

modell született, melyek közül a Moutinho (1991) által leírt LOCAT-ra, főleg gondolati 

hátterére szeretném felhívni a figyelmet. Alapvetően az adott üzlet elérhetőségére és a végső 

fogyasztó által megjelölt hasznosságra alapozva ad lehetőséget egy adott potenciális 

bolthelyszín vonzóságának kiszámítására, majd az egyes helyszínek e paraméter szerinti 

rangsorolására. 

 

Az értékesítési területek elemzésének több megoldása létezik. Leggyakrabban a területeket 

értékesítési potenciáljuk vagy földrajzi méretük alapján hasonlítjuk össze. Ha a területek 

lényegesen eltérnek egymástól potenciáljukban, vagy méretükben, az értékesítőknek túl sok 

vagy túl kevés munkával kell megbirkózniuk. Ez az ügyfelek nem megfelelő, túlzott vagy 

hiányos kiszolgálásához vezethet. 

 

Ha a cég túl kevés értékesítővel dolgozik, ez az ügyfelek hiányos kiszolgálását 

eredményezheti. Ezáltal üzleteket veszíthetnek, mert a túlterhelt értékesítők számos területen 

az optimális szint alatt dolgoznak. Kevés eladást készítenek elő, Kevés új ügyfelet 

azonosítanak, és nem szentelnek elegendő időt a meglévő ügyfeleknek. Így az ügyfelek 

könnyen más szolgáltatók felé fordulhatnak. A túlzott kiszolgálás viszont emeli a költségeket 

és az árakat, ezáltal közvetve csökkenti az eladásokat. A területek közötti megfelelő 

egyensúly kialakítása az ügyfelek, az értékesítők és az egész cég elégedettségének 

szempontjából lényeges tényező.  

 

Az értékesítési területek kialakításakor a vállalkozások a következő szempontokat igyekeznek 

érvényesíteni: 

 

� A területekre fordítandó munkamennyiség legyen többé-kevésbé azonos. 

� Az értékesítési potenciál legyen azonos 

� A kialakított földrajzi terület legyen kompakt, jól körülhatárolható. 
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Mielőtt az értékesítési vezető új területeket tervez, értékelnie kell az értékesítői csapat 

tagjainak munkamennyiségét. Az egy területre vonatkozó munkamennyiséget az alábbiak 

szerint számolhatjuk ki: 

 

Munkamennyiség = Jelenlegi vevők * Egy aktív vevő kiszolgálására fordított átlagos idő + 

Lehetséges vevő * Lehetséges vevő aktív vevővé váltására fordított idő  

 

Egy terület értékesítési potenciálját a következőképpen határozhatjuk meg:  

 

Értékesítési potenciál = Lehetséges vevők száma * Vásárlási potenciál  

 

A munkamennyiségen és értékesítési potenciálon felül, a területek összehasonlításának 

következő mutatója az utazási idő. Az utazási idő arra utal, mennyi időre van szükség a 

meglévő és lehetséges vevők eléréséhez. Mivel a vezető célja a munkamennyiség és az 

értékesítők közötti potenciál kiegyenlítése, előnyösebb lehet kombinált mutatókkal számolni – 

mint az értékesítési potenciál vagy utazási idő – a területek közötti összehasonlítás 

elvégzéséhez. 

 

Az értékesítők motiválásához általában eladási célok felállítására van szükség. Ha azonban 

ezek túl magasak vagy alacsonyak, negatív hatást is kiválthatnak. Az eladási célok 

megfogalmazhatók a következőképpen: 

 

Eladási cél= Értékesítő részesedése az adott terület előző évi eladásából (%) * az adott 

terület előre jelzett eladása 

 

Az eladási célok felállítása során a vezetők igyekeznek az értékesítőket a lehető legmagasabb 

értékesítési szint elérésére motiválni. De nem szeretnék túl magasra tenni a lécet. A megfelelő 

célszintek minden értékesítőt motiválnak, és a legtöbbet jutalmazzák is.  Az eladási céloknak 

teljesíthetőségük érdekében világosnak, reálisnak, mérhetőnek, elérhetőnek és időben 

behatároltaknak kell lenniük. Az eladási célokat általában a lentről fölfelé és a föntről lefelé 

eljárások kombinálása segítségével alakíthatjuk ki. A menedzsment általában többféle mutatót 

használ az eladások előrejelzésére, amelyek tartalmazzák a kérdéses termék előző évi 

eladásait, az aktuális piac teljes előző évi eladását, a versenytársak előző évi eladását, és a cég 

jelenlegi piaci részesedését. Miután felállították a céges szintű eladási előrejelzést, ellenőrzik, 

hogy a célkitűzések elfogadhatóak-e, s ahol szükséges, visszavesznek belőlük. A 
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menedzsment ezután elosztja az adott terület értékesítői között az előre jelzett eladásokat az 

előző évi egyéni teljesítmények mérésén alapuló mutatók segítségével. E számításokban 

óriási jelentőséget kap az egyes értékesítők múltbeli eladási aránya, és területének eladási 

potenciálja. 

 

Az értékesítők teljesítményének elemzése során, az eladások optimalizálása érdekében a 

menedzserek változásokat eszközölhetnek. A folyamat vége felé, az éves eladásokon felül is 

több módja van annak, hogy felmérjük az egyes értékesítők és az értékesítés egészének 

teljesítményét. Vizsgálhatjuk az eladások és az ügyfélkapcsolatok számának, a lehetséges 

vevők számának, az aktív vevők számának, illetve a vásárlóerőnek a viszonyát. Mindegyik 

említett esetben az eladások konkrét értéke kerül a számlálóba, s a többi paraméter a 

nevezőbe. Ezek az arányszámok bepillantást engednek az eladási teljesítmény mögött rejtőző 

tényezőkbe. Ha az adott ügynök egy ügyfélkapcsolatra eső eladása alacsony, az azt jelezheti, 

hogy a kérdéses értékesítőnek szüksége van továbbképzésre a vásárlók nagyobb tételek 

beszerzésére való ösztönzése tekintetében. Ha a lehetséges vevőre vagy vásárlóerőre számított 

eladási mutató alacsony, akkor előfordulhat, hogy az értékesítő nem törekszik eléggé új vevők 

felkutatására. Ezek a mutatók sokat elárulnak a lehetséges és előkészített eladásokkal 

kapcsolatban, mivel egy-egy értékesítő teljes eladási területén alapulnak, beleértve a 

potenciális és meglévő vásárlókat is. Az aktív vevőre vetített eladási mutató az értékesítő 

meglévő vevők értékének maximalizálásában elért hatékonyságát jelzi. Bár növelhetjük az 

eladásokat azáltal, hogy több időt és figyelmet fordítunk egy-egy vásárlóra, egy bizonyos 

ponton az értékesítőnek meg kell fontolnia, hogy visszahívja-e ugyanazt a vásárlót. 

Elképzelhető, hogy az újabb megkeresés által generált üzlet kevesebbet ér, mint amennyibe 

kerül. 

Az értékesítők teljesítményének különleges mutatója a fogyasztónak nyújtott szolgáltatások 

színvonalának, mennyiségének mérése. A fogyasztónak nyújtott szolgáltatást nehéz mérni, 

mivel nem jelenik meg konkrét számokban, ismétlési rátákban, vagy fogyasztói panaszokban. 

Mérése csak a fogyasztók kérdőíves megkérdezésével lehetséges. Erre leggyakrabban 

minősítő skálákat alkalmazunk, mint amilyen a következő is: 

Jelölje be, milyen színvonalú szolgáltatást kapott értékesítőinktől a megrendelt termék 

kiszállítása után: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nagyon rossz   Kielégítő   Kiemelkedően jó 
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Előfordulhat, hogy a vezetők nehezen tudnak olyan megfelelően reprezentatív adatokat 

gyűjteni, melyek használhatóvá teszik a mutatókat. Ennek oka lehet, hogy a vásárlók nem 

töltik ki a felméréseket, vagy csak akkor töltik ki, ha gondjuk akad. A minta kis mérete vagy a 

negatív válaszok gyakorisága torzíthatja az eredményeket. Ennek ellenére szükség van a 

fogyasztói elégedettség mérésére tett erőfeszítésekre, így biztosíthatjuk ugyanis, hogy az 

értékesítők a megfelelő témákat hangsúlyozzák a fogyasztókkal folytatott konzultációk során.  

 

Egy értékesítő hatékonyságának kiszámítása nem nehéz, de szükség van néhány fontos adat 

nyomon követésére, amelyeket általában az értékesítés során rögzítenek. Ilyenek az eladások 

nagysága, az egy értékesítésre jutó profit, a különböző státuszú (potenciális, aktív, összes) 

vevők száma. A teljesítmény áttekintésének legnagyobb problémája az a tendencia, hogy 

hajlamosak vagyunk csak egy vagy két mutatóra támaszkodni. Ez veszélyes lehet, hiszen az 

egyén egyetlen mutatóra vetített teljesítménye félrevezethet bennünket. Előfordulhat, hogy 

magas értékesítési szint alakul ki ideiglenesen egy vevőnél, miközben az értékesítő leépíti a 

többieket, s ez később károsnak bizonyulhat, ha a nagy vevő eltűnik a rendszerből.  

A viszonteladókon keresztüli értékesítésről a megoszlási és fogyasztó elérhetőségi mutatók 

szolgáltatnak információkat.  Az elérhetőségi mutatókat a termék által elért üzletek számának, 

az üzletek által kiszolgált piaci hányad és a terméket árusító üzletekben tartott összes 

kategória eladási volumenének számszerűsítésére használjuk. Legfontosabb formáik a 

numerikus megoszlás, az összes áruvolumen, illetve a termékkategória volumen. 

A numerikus megoszlás, mint  mutató alapját a terméket árusító üzletek képezik. 

Meghatározása szerint, a vonatkozó piac üzleteiből azon üzletek százalékos aránya, melyek 

raktáron tartják az adott márkát vagy terméket. A numerikus megoszlás azt tükrözi vissza, 

hány fizikai helyszínen tartanak egy terméket vagy márkát. Ebből következtetéseket 

vonhatunk le a szállítási rendszerre és az üzletek kiszolgálásának költségére vonatkozóan. 

 

Numerikus megoszlás (%) = A márkát árusító üzletek száma / Üzletek összes száma  

 

PÉLDA: Péter kötött sapkákat árul ruházati üzleteknek. Győrben 83 ilyen bolt található. 

A megfelelő megoszlási lefedettség érdekében Péter úgy véli, hogy ezek legalább 50 %-át el 

kell érnie oly módon, hogy mindegyik üzletben 80.000 Ft-nyi árukészletet kell elhelyeznie. 

Mekkora árukészletre van Péternek szüksége? 

Az 50 %-os megoszlási cél eléréséhez Péternek 42 üzletben kell jelen lennie, s így 42 szer 

80.000 Ft, vagyis 3.360.000 Ft-os készletre van szüksége. 
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Az összes áruvolumen a termék elérhetőségének, vagy megoszlásának az összes üzleti 

eladáson alapuló súlyozott mutatója, amely megmutatja az adott márkát árusító üzletekben a 

márkaeladások arányát az összes eladásokhoz képest.  

 

Összes áruvolumen (%) = A márkát árusító üzletek összes eladása / Összes üzlet összes 

eladása  

 

PÉLDA: A Somlói Borvirág nevű, a térség borait termelő, forgalmazó cég vezetője szeretné 

tudni kereskedelmi hálózatuk összes áruvolumenét. 

 

17. táblázat: A Somlói Borvirág értékesítésének megoszlása 

 

Üzlet Összes eladás 

(Ft) 

Somlói Borvirág eladás 

(Ft) 

Beraktározott Somlói 

Borvirág borok  

1. üzlet 1.000 000 100. 000 van 

2. üzlet 800. 000 50.000  van 

3. üzlet 600. 000 30.000 van 

4. üzlet 400. 000 40.000 nincs 

 

A cég borait az első három üzlet tartja, a 4. üzlet nem. Ezért kereskedelmi hálózatuk összes 

áruvolumenét úgy számolhatjuk ki, ha az 1, 2, és 3. üzlet összes eladását elosztjuk az összes 

üzlet összes eladásával. Ez nemcsak a boreladások, de az üzletek összes árucikkének eladási 

mutatóját képviseli. 

 

Somlói Borvirág összes áruvolumene (%) = 1 - 3. üzlet eladásai / Összes üzlet eladásai  

 

= 220.000 Ft / 2.800.000 Ft = 7.8 % 

Az összes áruvolumen mutató előnye a numerikus megoszláshoz képest, hogy az egy márkát 

árusító üzletek vásárlói forgalmának magasabb rendű mutatójával szolgál. Lényegében a 

numerikus megoszlást korrigálja azzal a ténnyel, hogy nem minden kiskereskedő eladási 

szintje egyforma. Például a két kis üzletből, s egy nagyobb üzletből álló piacon a numerikus 

megoszlás minden üzletre egyforma súlyt helyezne, míg az összes áruvolumen nagyobb 

hangsúlyt fektetne a nagyobb üzletben nyert forgalom értékére. Az összes áruvolumen 

gyengéje, hogy nem ad közvetlen információt arról hogy az egyes üzletek milyen jól 
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kereskednek és versenyeznek a megfelelő termékkategóriákban. Előfordulhat, hogy egy üzlet 

általában nagy forgalmat bonyolít, de az éppen vizsgált termékkategóriából nagyon keveset ad 

el. 

A termékkategória volumen az összes áruvolumen finomítása. Azon üzletekben eladott 

megfelelő termék kategóriájának részesedését vizsgálja, melyekben az adott termék forgalma 

nőtt. Segít a marketing szakembereknek megérteni, hogy az adott termék forgalma azokban az 

üzletekben emelkedik-e, ahol a vásárlók az adott termékkategóriát keresik, vagy épp 

ellenkezőleg, olyan nagy-forgalmú áruházakban, ahol a termék beleolvad az árucikkek 

tömegébe. 

 

Termékkategória volumenmegoszlás (%) = A márkát árusító üzletek összes adott kategóriájú 

eladása / Összes üzlet összes kategória eladása  

 

Ha részletes eladási adatok állnak rendelkezésünkre, a termékkategória volumen, a márka 

piaci részesedését kifejező mutató az adott kategórián belül. Ha nincsenek hozzáférhető 

értékesítési adatok, a marketing szakemberek egy hozzávetőleges termékkategória volument 

számolhatnak az adott kategóriának kiosztott üzleti négyzetméter arányokat használva, ami 

mintegy jelzi, hogy bizonyos üzleten vagy üzlettípuson belül mekkora jelentőséget 

tulajdonítanak a kategóriának. 

 

A termékkategória volumen, illetve az összes áruvolumen hányadosa a kategória teljesítmény 

arány. Ha egy kereskedelmi hálózat kategória- teljesítmény aránya egynél nagyobb, akkor a 

hálózatot alkotó üzletek a piac egészének viszonylatában relatíve jobban teljesítenek a 

kérdéses kategória eladásában, mint más kategóriák értékesítésében. 
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10. A REKLÁM ÉS A PIACBEFOLYÁSOLÁS EGYÉB TÍPUSAINAK 

HATÉKONYSÁGA 

 

 

A marketingkommunikáció alapvető és gyakori problémája, hogyan becsüljük meg egy 

kampánynak, vagy marketingakciónak tulajdonítható eladás-növekedést. A növekedés 

értékelése magában foglalja az alapeladással, vagyis a marketingkommunikáció nélküli 

értékesítéssel való összehasonlítást. Ideális esetben kísérleti vagy "kontroll" csoportok 

hozhatók létre az alapértékesítés megállapítására, azonban a gyakorlatban a szakemberek a 

várható növekedéssel korrigált történeti értékesítési adatokat használják.  

 

Összes eladás = Alapeladás + Eladási növekmény  

 

Az elemzők gyakran különválasztják az egyes marketing tevékenységeknek tulajdonítható 

eladási növekményt aszerint, hogy mely tevékenységek eredményeként jöttek létre. 

 

Eladási növekmény = Reklámból származó eladási növekmény + Értékesítés-ösztönzésből 

származó eladási növekmény + Személyes eladásból származó eladási növekmény + PR és 

propaganda eredetű eladási növekmény  

 

Az eladási növekményt számíthatjuk az összes eladás és az alapeladás különbségeként 

bármely időszakra vonatkozóan. Mivel azonban az értékelés középpontjában egy kampány 

áll, így általában egy kampányidőszakot szoktunk kiválasztani. Egy marketing program által 

eredményezett növekedés az alapeladások százalékos arányában méri az eladási növekményt.  

 

PÉLDA: Egy panziótulajdonos 2.100.000 Ft értékű szobakiadásra számít egy átlagos 

hónapban reklám nélkül. Októberben egy 150.000 Ft költségű szórólap kampány fut, s a 

panzió 2.900.000 Ft értékben ad ki szobát. Más kampány a hónap során nem volt. A 

tulajdonos az alábbiak szerint számítja ki a szórólap kampány által kiváltott eladási 

növekményt: 

 

Eladási növekmény = Összes eladás - Alapeladás  

 

= 2.900.000  - 2.100.000  = 800.000 Ft 
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A panzió tulajdonosa 800.000 Ft-ra becsüli az eladási növekményt. Ez a következő számítások 

szerint, 38 %-os növekedést jelent: 

 

Növekedés (%) = Eladási növekmény / Alapeladás = 800.000 / 2.100.000 = 38 % 

 

Az eladási növekményre számított költség 0,19 Ft az alábbi számítás alapján: 

 

Eladási növekmény költsége = Marketing költség / Eladási növekmény = 150.000 / 800.000 = 

0,1875 

 

Amikor a múltbeli adatokat alap és növekmény típusú összetevőkre bontjuk, viszonylag 

egyszerű meghatározni, hogy egy adott akció a felmérés ideje alatt jövedelmező volt-e.  A 

jövedelmezőség a következő módon határozható meg: 

 

Marketingkommunikáció jövedelmezősége = Akcióval elért profit – Akció nélkül becsült profit 

 

 

Lényegében az alapértékesítés az eladások azon szintje, melynek megvalósulására jelentősebb 

marketing tevékenység nélkül számíthatunk. Ha folytattunk bizonyos marketing 

tevékenységet, például árakciókat, leértékeléseket néhány időszakban, akkor különösen nehéz 

feladat a növekményt az alap eladásoktól elválasztani. Az eladási teljesítményt a cégek a 

múltbeli adatokhoz mérik. Ez azt jelenti, hogy a marketingköltség hatására vonatkozó 

elemzés alapszintjét a múltbeli eladásokban állapíthatjuk meg. Így össze tudjuk hasonlítani az 

egyes jelen időszakokat az előző év azonos időszakaival, ezzel kikerülve a szezonális 

eltéréseket és biztosítva, hogy az egyes tevékenységekhez, akciókhoz kapcsolódó időszakokat 

hasonló tevékenységhez kapcsolódó időszakkal vessenek össze.  

 

Az is általános gyakorlatnak számít, hogy a promóciók jövedelmezőségét a hosszú-távú 

hatásokkal korrigáljuk. E hatások közé tartozhat a marketingkommunikációt közvetlenül 

követő időszak eladási szintjének csökkenése csakúgy, mint az akciókhoz kapcsolódó 

termékkategóriák magasabb vagy alacsonyabb eladási szintjei. A korrekció lehet negatív vagy 

pozitív. További hosszú-távú hatások lehetnek a következők: 

- új fogyasztók kipróbálásról való meggyőzése, 

-  új viszonteladási lehetőségek megteremtődése a kereskedelmi fogyasztók révén,  

-  megnövekedett fogyasztás. 
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Az értékesítés- ösztönzés hatásosságának mérésére a következő paraméterek szolgálnak: 

 

 

Kuponbeváltási ráta (%) = Beváltott kuponok száma / Kiosztott kuponok száma 

 

Beváltásra számított költség = Névleges kupon mennyiség + Beváltási díjak . 

 

Összes kupon költség = Beváltásra számított költség * Beváltott kuponok száma + Kupon 

nyomtatási és elosztási költsége  

 

Összes beváltásra számított költség = Összes kuponköltség / Beváltott kuponok száma  

 

Kuponos eladások százalékos aránya (%) = Kuponos eladások / Eladások  

 

A kuponok és rabattok jövedelmezőségének meghatározása érdekében a vezetőknek hasonló 

megközelítéshez van szükségük, mint amit az alapeladás és eladási növekmény 

megbecsülésénél használtak, amint azt e fejezet korábbi részében említettük. A beváltási ráták 

önmagukban nem megfelelő mérési módszerei a sikernek. Bizonyos körülmények között még 

az alacsony beváltási ráták is jövedelmezőek lehetnek. Ezzel szemben más körülmények 

között a magas beváltási ráták igen ártalmasnak mutatkozhatnak. 
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11. PÉNZÜGYI MUTATÓSZÁMOK A MARKETINGDÖNTÉSEK 

SZOLGÁLATÁBAN 

A stratégia elkészültét, majd a megvalósítását követően a folyamat záró lépését az irányítás és 

az ellenőrzés, vagyis a kontrolling jelenti. Szükséges és fontos különbséget tenni a két terület 

között. Az irányítás, s speciálisan a marketingirányítási rendszer azt a folyamatot foglalja 

magában, amelynek keretében az emberi és anyagi erőforrásokat egy szervezet azok 

felosztásával biztosítja adott céljai elérése érdekében. Olyan allokációs rendszer kialakítását 

jelenti, amelynek keretében a rendszer inputjai olyan mértékben és arányban kerülnek 

felosztásra és felhasználásra az egyes területek között, hogy az optimális ráfordítások 

maximális eredményt biztosítsanak a vállalkozás számára. Más oldalról viszont az ellenőrzés 

a célok megvalósulását vizsgálja, s kimeneteként olyan eredmények jelenhetnek meg, 

amelyek révén megteremtődhet az irányítás alapja, s a stratégia értékelésének, 

megváltoztatásának lehetősége. 

Az irányítás és az ellenőrzés ennek megfelelően szoros egységet jelent egymással. Mindkettő 

legfontosabb elemei a következők 

— az irányítást, ellenőrzést megvalósító szervezeti struktúra, s 

— maga az irányítási, ellenőrzési folyamat. 

Előbbire a viszonylagos állandóság a jellemző. A vállalkozások törekednek arra, hogy 

teljesítménymérésük, s az azt megvalósító szervezeti egységek (például a kontrolling osztály, a 

belső ellenőrzés vagy a minőségellenőrzés) hosszabb időn keresztül állandó felépítésben 

végezzék tevékenységüket. Feladatuk részben az irányításhoz, ellenőrzéshez kapcsolódó 

adatgyűjtések, információfeldolgozások lebonyolítása, részben a stratégia megváltoztatását, 

felülvizsgálatát lehetővé tevő értékelési változók meghatározása, kijelölése, az erőforrások 

allokációja az egyes feladatokhoz. 

Az irányítás és értékelés céljai a következőkben foglalhatók össze:  

— a megvalósítandó célok mutatószámainak kijelölése; 

— a szervezeti teljesítmény mérése, vagyis a célok megvalósulásának meghatározása; 

— az irányadó mutatószámok és a szervezet aktuális teljesítményének összehasonlítása, s 

ezen keresztül a teljesítmény értékelése; 

— a szükséges stratégia, taktika vagy akciótervi elemek módosítása annak érdekében, 

hogy a tervezett célok megvalósulhassanak. 
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Bármilyen marketing ellenőrző-irányító rendszert is hozunk létre, annak három alapvető 

nehézséggel kell szembenéznie: 

— A jó ellenőrző-irányító rendszer általában magas költségigényű. Ennek megfelelően 

olyan rendszert célszerű létrehozni, amelyből származó nyereség ellensúlyozza a 

felmerülő, meglehetősen nagy kiadásokat. 

— Ugyancsak gondot jelent egységesítő törekvései következtében, hogy elfojtja a 

kreativitást, visszavetheti a munkakedvet („Michelangelo széklábat farag”- hatás); 

— S végül a fejlődés ellen hat, mivel nem annyira az okokat, hanem azok 

következményeit helyezi vizsgálata középpontjába. 

Egy tipikus marketing ellenőrző-irányító rendszert mutat be a következő ábra. 

 

 

15. ábra: Marketing ellenőrző-irányító rendszer 

A marketingirányítási, értékelési, ellenőrzési rendszer három fő területet foglal magába: 

— pénzügyi ellenőrzés, 

— teljesítménybecslés, 

— benchmarking, vagyis a legjobban teljesítő versenytársakhoz történő viszonyítás. 

A pénzügyi ellenőrzés 

A pénzügyi ellenőrzési technikák a stratégia sikeressége szempontjából különösen érdekesek. 

Már a tervezés, s a megvalósítás időszakában is nyomon követhető alakulásuk, ugyanakkor 

jelentőségük felértékelődik az utolsó, értékelési időszakban. Első típusukat a különböző 

viszonyszámok jelentik, amelyek a tényleges és az elvárt teljesítmények összehasonlításának 

alapját képezik. Mindig tünetjelzők, vagyis csak elvétve képesek megmagyarázni a felmerült 

problémák okait. Ugyanakkor jól jelzik, miként a láz a szervezetben, az egészségtelen vagy a 

helyes folyamatokat. Legfontosabb típusaik a következők: 
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1. Adózás előtti nyereség = Árbevétel – költségek 

Alkalmazása kiküszöböli az adózásból adódó eltéréseket, hiszen elképzelhető, hogy két 

különböző év teljesítménye azonos, a profit mégis eltérő az adótörvények eltérése miatt. 

2. Tőkemegtérülés = (Adózás előtti nyereség / befektetett tőke) × 100% 

Célja annak vizsgálata, hogy a befektetett tőke milyen eredményt hozott a vállalkozás 

számára. Éppúgy alkalmazható a vállalkozások egészére, mint egy-egy speciális beruházásra, 

sőt e mutató révén lehetőség kínálkozik a különböző befektetési lehetőségek 

összehasonlítására. 

3. Eszközmegtérülési mutató = (Adózás előtti nyereség / összes eszköz) × 100% 

Kiválóan mutatja be az eszközök által elért eredményeket. Nyilván értékének maximálása a 

cél. 

4. Likviditási ráta = Forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek 

A vállalkozások számára létkérdés kötelezettségeik határidőre történő teljesítése. Ennek 

alapját a vállalat likviditása képezheti, amely azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségű pénz áll 

rendelkezésre e célokra. Amennyiben a mutatószám értéke egynél nagyobb, elegendő 

forgóeszköz áll rendelkezésre a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlítésére. 

5. Likviditási gyorsráta = (forgóeszközök – készletek) / rövid lejáratú kötelezettségek 

Sajnos a készletek értékelése sokszor nehéz terhet jelent a cégek számára. Hiába értékelik 

azokat magasra, ha egy adott szükséges pillanatban azok pénzzé nem tehetők. Így a likviditási 

gyorsráta számlálójában a készletek már nem szerepelnek. Ideális esetben 1:1 arány a 

megfelelő, de jó likviditásmenedzsmentű cégek ezen érték alá is mehetnek. Ugyanakkor, ha 

az érték magas, akkor feltehető, hogy a vállalkozás nem használja ki megfelelően pénzügyi 

lehetőségeit. 

6. Hitel / eszközarány = Összes kötelezettség / összes eszköz 

E mutatószám arra utal, hogy a vállalkozás hogyan képes kezelni kölcsöneit, s azok 

visszafizetését. 

7. Raktárkészlet forgási sebessége = Eladások / raktárkészlet 

8. Termelékenység = Termelt mennyiség / az alkalmazottak száma 

9. Értékesítés-hatékonysági mutató = Értékesítés / üzletek összterülete 

Az utolsó három mutató a tevékenységi jellegűekhez tartozik, s a szervezet hatékonyságára 

utal. Minél magasabb a raktárkészlet forgási sebessége, annál sikeresebb a vállalkozás, 

másrészt a magas értékű termelékenységi mutató hatékony termelést jelez. 

A pénzügyi jellegű értékelési lehetőségek között a keret meghatározások emelkednek ki. 

Minden stratégiai terv igényli a megfelelő költségkeretek biztosítását, ellenkező esetben 

ugyanis a terv nem terv lesz, hanem álom. A keret meghatározási folyamat (budgeting) a 
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marketingstratégiát pénzügyi kifejezésekké változtatja, amelyek jellegüknél fogva jól 

értékelhetők. Az, hogy egy adott cégen belül ki mekkora kerethez jut, elsősorban a belső 

lobbizás függvénye. Ahhoz, hogy ez a folyamat sikerrel záruljon, szükség van a vállalkozás 

céljainak alapos megismerésére, a különböző költségtípusok viselkedésének felismerésére, a 

megfelelő időskálára, illetve egyáltalán a célokra. A költségkeretek meghatározása több úton 

történhet meg: 

A számítás alapját képezhetik a múltbéli adatok, az előző időszak, mint viszonyítási bázis, 

amelyet aztán az elvárt teljesítmények és az infláció alapján módosítanak: 

Költségkeret t időszak = (1+α) költségkeret (t-1) időszak, 

ahol α – a módosító tényező. 

A ritkábban használatos erőforrás-elosztó megoldások közé tartozik a zéró (nulla) bázisú 

eljárás. Lényege, hogy a menedzsment folyamatosan és rendszerezetten értékeli, újraértékeli 

az egyes ráfordításokat, s azok eredményességét. A célok szembesítése a feladatokkal, majd 

az azok teljesítéséhez szükséges keret mellérendelések jellemzik. 

Végül ismeretes a tevékenység alapú erőforrás-elosztási, allokálási módszer. Kialakítása az 

egyes tevékenységek mérésén alapul. Egyszerű számítási szabályok jellemzik. Például az 

eladások nagyságából kiindulva határozzák meg a költségkereteket. 

Végül a pénzügyi típusú elemzések sorát az eltérés (variancia) vizsgálatok zárják. 

Kiindulópontja mindig a tervezett és a tényleges eredmények közötti eltérés meghatározása. 

Amennyiben ezeket az eltérési, különbségi értékeket sikerül meghatározni, akkor ezt 

követően részletes elemzésükkel az eltérések oka felderíthető. Leggyakoribb formáját az 

értékesítési árak, és mennyiségek részletes analízise jelenti, amely a következő képletekkel is 

leírható: 

Bevételi eltérés = tényleges bevétel – tervezett bevétel; 

Ár-alapú eltérés = Tényleges termékmennyiség × (tervezett ár – tényleges ár); 

Termékmennyiség alapú eltérés = Tervezett ár × (tényleges termékmennyiség – tervezett 

termékmennyiség) 

Ennek szemléltetésére álljon itt a következő példa: 

PÉLDA: Egy vállalkozás 1200 darab terméket akar értékesíteni 2000 forintos egységáron. A 

piaci helyzet változása miatt végül 1000 darabot ad el, 1800 forintos egységár mellett. Ekkor 

a bevételi eltérés a következő: 

(1000 × 1800) – (1200 × 2000) = -600.000 forint. 

Az eltérés köszönhető a termékmennyiség, illetve az ár eltérésének. Mindkettő egyszerűen 

meghatározható: 

Ár alapú eltérés = 1000 × (1800-2000) = -200.000 forint. 
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Termékmennyiség alapú eltérés = 2000 × (1000-1200) = -400.000 forint. 

Vagyis az eltérés egyharmada az alacsonyabb értékesítési árnak, kétharmada a kisebb eladott 

termékmennyiségnek volt köszönhető. 

Az ilyen és ehhez hasonló vizsgálatok a költségek, a piacok, a profit, s még tucatnyi más 

tényező alapos elemzésére adnak lehetőséget, hogy aztán a belőlük származó eredmények 

révén újabb menedzseri beavatkozó lépésre nyíljon lehetőség. 

A teljesítménybecslés 

A teljesítménybecslés célja, hogy segítségével a munkatársak a legjobb eredményeket 

mutathassák fel. Mindig a tervezési célokon, a szaktudáson, s a különböző teljesítményszintek 

felismerésén alapul. Alapvetően három fő elemet foglal magában: 

— a teljesítmények folyamatos értékelését, felülvizsgálatát, nyomon követését; 

— a tényleges teljesítményeken alapuló visszacsatolást, amelyből a „címzett” 

következtetni tud teljesítményének megfelelőségére, s végül 

— olyan tanácsadásra, amely révén a teljesítmények fokozhatóvá válnak. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a teljesítménybecslés során hibát követ el az a vezető, aki 

csupán a negatívumokat emeli ki munkatársai munkájából. Sokkal fontosabb, hogy utat 

mutasson számukra jövőbeli cselekedeteikre vonatkozóan annak érdekében, hogy 

teljesítményük a kívánatos szinten alakuljon. 

Benchmarking 

Végül röviden említenünk kell a benchmarking használatát az irányítási, ellenőrzési 

tevékenységek során. A benchmarking célja mindig a legjobb versenytársakhoz történő 

teljesítményviszonyítás, összehasonlítás, amelynek eredményeként lehetőség nyílik a jó 

tapasztalatok, felismerések kreatív megvalósítására a saját vállalkozás keretei között. 

Lényegét tekintve három fontos általános területét a versenytársak elemzése, a legjobb 

gyakorlati teljesítmények meghatározása (a vállalkozáson kívül és belül egyaránt), s a 

megcélzott, az értékelés alapját jelentő teljesítmény sztenderdek kijelölése jelentik.  
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Négylépcsős megközelítési mód, amelyet a 16. ábra mutat be: 

 

 

16. ábra: A benchmarking folyamatrendszere 

A tervezés szakaszában kerül kijelölésre a vizsgálat alanya (a „benchmark”) és a vizsgálat 

szempontrendszere. A következő lépésben zajlik le a vizsgálati adatok összegyűjtése, amely 

történhet közvetlenül a vizsgált „benchmark”-tól, a legjobbtól való adatgyűjtéssel vagy 

szekunder információforrások felhasználásával. Az ellenőrzés fázisaiban az eredményeket 

meghatározva, az összehasonlítást elvégezve fény derülhet a „legjobb” teljesítményét 

befolyásoló sajátosságokra, amelyeket a cselekvés fázisában adaptálnak, megvalósítanak, s 

eközben az eredmények alakulásának függvényében módosítanak. 

Az előzőekben ismertetett módszerek és eljárások nem csupán a marketing, de a 

menedzsment irányítási, ellenőrzési rendszerének elemeit is képezhetik. Ezért a témakör 

lezárásaként a csak a marketingre jellemző ellenőrzési elemeket mutatjuk be, amelyek a 

következők: 

— az éves marketingtervek felülvizsgálata, amelyek célja a marketing ráfordítások 

sikerességének megállapítása; 

— a profitképesség vizsgálata során annak megállapítása a cél, hogy az adott termék vagy 

szolgáltatás jövedelemtermelő képessége milyen, s esetleg hogyan fokozható; 

— a hatékonyságelemzés középpontjában a marketing erőforrások optimális 

felhasználása áll. Úgy kerülnek-e felhasználásra az egyes vállalati eszközök, hogy 

alkalmazásukkal az eredmények maximális értékűek lesznek; 

— s végül a stratégiai ellenőrzés fő kérdése, hogy a vállalkozás a marketing területén a 

kívánatos irányba halad-e. A stratégiai ellenőrzés tipikus megvalósítási formáját a 

marketing audit rendszer jelenti, amely az összes marketing tevékenység átfogó 

vizsgálatát magába foglalja a marketingteljesítmény hatékonyságának növelése érdekében. 
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Alkalmazása kiterjed a marketingkutatás s a marketing - mix minden elemére. Egy 

lehetséges példáját mutatja be a 18. és a 19. táblázat.  

18. táblázat: Marketing audit rendszere I. 

I. A vállalati küldetés és a célok vizsgálata 

A. A küldetési nyilatkozat világos útmutatást ad-e a vállalat termék/piac területe számára? 

B. Vannak-e a vállalkozásnak megfogalmazott céljai? 

C. Kapható-e tájékoztatás a célok felé haladás állapotáról, s ezek a tájékoztatók 

rendszeresek-e? 

D. A célok és a szervezet stratégiája összhangban van-e? 

E. Ki felel a stratégiai tervezésen belül a marketingtervezésért, s mi a feladata? 

II. A vállalat stratégiájának vizsgálata 

A. Hogyan épül fel a vállalkozás? 

B. Végeztek-e GYELV- elemzést minden üzleti egységre, ha igen, akkor milyen 

eredménnyel? 

C. Mi a szervezeti stratégia az adott üzleti egységre (fejlesztés, stabilizálás, kivonulás stb.) 

D. Melyek az üzleti egységek célkitűzései? 

E. Minden üzleti egységnek van-e stratégiai terve, s ki a felelős a megalkotásáért? 

 

19. táblázat: Marketing audit rendszere II. 

III. A marketingstratégia vizsgálata minden üzleti egységre vonatkozóan 

A. A stratégiai terv és a marketing kapcsolatának milyensége 

B. Marketingtervezés és a szervezeti struktúra vizsgálata 

— Milyen hosszúságúak a marketingtervek? 

— Ki a felelős a megalkotásukért, s milyenek a tulajdonságai? 

— A szervezeti forma alkalmas-e a marketingtervek hatékony megvalósítására? 

C. Célpiaci stratégia vizsgálata 

— Minden célpiac világosan van-e kijelölve, s ismert-e a fontossága a cég életében? 

— Saját célpiaci stratégia létezik-e? 

D. A célok elemzése 

— Léteznek-e világosan megfogalmazott célok? 

— Hozzáférhetőek-e a teljesítményadatok az értékeléshez? 

— Rendszeresen értékelésre kerül-e a marketingteljesítmény? 

— Vannak-e eltérések a tervezett és a valóságos teljesítmények között? 

E. A pozícionálási stratégia vizsgálata 

— Létezik-e integrált pozícionálási stratégia, amely a 4P stratégiák alapján épül fel? 
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— A megfelelő erőforrások rendelkezésre állnak-e a stratégia megvalósításához? 

— Milyen az erőforrások allokálási rendszere? 

IV. A marketingtevékenységek vizsgálata 

A. Termékstratégia elemzése (márkázás, életciklus, pozícionálás, csomagolás) 

B. Értékesítési csatornák stratégiai elemzése (kiválasztás, menedzselés, pozícionálás, 

szolgáltatási színvonal) 

C. Árstratégiák elemzése (az ár szerepe a stratégiában, alkalmazott árstratégiák, 

árrugalmasság) 

D. Piacbefolyásolási stratégiák elemzése (az egyes típusok szerepe, költségvetése, célja) 

V. A megvalósítás vizsgálata 

A. Azonosíthatók-e a marketinghátrányok okai? 

B. Milyen belső és külső tényezők befolyásolják a megvalósítást? 

C. Van-e jól felépített marketing audit rendszer? 
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Tesztfeladatok 

 

1. Melyek a vállalati irányítás szintjei? 

a) küldetés, taktika, operatív terv 

b) üzletpolitika, stratégia, operatív irányítás 

c) üzletpolitika, tervezés, operatív irányítás 

d) stratégia, taktika, operatív terv 

 

2. Melyek a stratégiai menedzsment elemei? 

a) erőforrások, stratégiai lehetőségek, a környezet 

b) stratégiai elemzés, stratégiai választás, stratégiai megvalósítás 

c) kultúra, szervezeti struktúra, erőforrás tervezés 

d) stratégiai lehetőségek, érékelés, kultúra 

 

3. Melyik tervezési elv alapját jelenti az operációkutatás? 

a) kielégítő célok felállításának elve 

b) optimális célok felállításának elve 

c) adaptív tervezés elve 

 

4. Melyik sajátosságok jellemzik a marketingstratégiát? 

a) A cél-stratégia összhangja azonnal kiderül 

b) Az időtáv hosszú 

c) A célokat a szervezet egésze szempontjából értékeli 

d) Egy szervezeti állapotot jelöl ki 

 

5. Minek a rövidítése a MIR? 

a) menedzsment információs rendszerek 

b) menedzsment végrehajtó rendszerek 

c) marketing információs rendszerek 

d) marketing szakértői rendszerek 
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6. Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

a) a MIR része a MIS-nek 

b) a DSS része a MIR-nek 

c) a MIS egy különleges MIR 

d) a MIR egy különleges DSS 

 

7. Melyek nem az adatbázis marketing feladatai? 

a) növeli a keresletet 

b) rögzíti a kereskedelmi kapcsolatokat 

c) ismerteti a termék/szolgáltatás sajátosságait 

d) biztosítja a marketing sokkal életszerűbb tervezését 

 

8. Mely tevékenységek tekinthetők az ügyfélmenedzsment részének? 

a) ügyfélkapcsolati menedzsment 

b) emberi erőforrások 

c) e-kereskedelmi tevékenység 

d) marketing döntéstámogató rendszer 

e) finanszírozás 

 

9. Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

a) A szindikált adatokat a piackutató intézetek publikálják. 

b) A MIR támogatja az értékesítés fejlesztését. 

c) A marketing hírszerzés eseti információgyűjtő tevékenységet jelent. 

d) A piackutatás eseti információgyűjtő tevékenységet jelent. 

 

10. Melyek a MIR funkcionális alkotórészei? 

a) felhasználói felület 

b) marketingkutatók 

c) rendszertámogatás 

d) hírszerzők 

e) adatbázisok 

f) alkalmazott szoftverek 
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11. Melyik állítás igaz a Pareto elemzésre? 

a) Olyan eredményeket keres, amelyek túllépik a benchmark adatokat. 

b) Olyan tevékenységeket keres, amelyek aránytalan eredményeket generálnak. 

c) Az összes változó hatását keresi a profitra. 

d) Ökonometrikus modelleket használ. 

 

 

12. Melyik állítás igaz a kivételjelentésre? 

a) Olyan eredményeket keres, amelyek túllépik a benchmark adatokat. 

b) Olyan tevékenységeket keres, amelyek aránytalan eredményeket generálnak. 

c) Az összes változó hatását keresi a profitra. 

d) Ökonometrikus modelleket használ. 

 

 

13. Melyik állítás igaz a dashboardokra? 

a) Olyan eredményeket keres, amelyek túllépik a benchmark adatokat. 

b) Olyan tevékenységeket keres, amelyek aránytalan eredményeket generálnak 

c) Az összes változó hatását keresi a profitra. 

d) A kritikus teljesítménymutatókat követi nyomon. 

 

14. Melyik nem tipikus adatforrás? 

a) számla 

b) weboldali látogatás 

c) étkezési csekkel fizetés 

d) telefonhívás 

 

15. Melyik meghatározás illik az adatbányászatra? 

a) néhány adat kézi alapú feltárása és elemzése 

b) nagy mennyiségű adat számítógép alapú feltárása és elemzése 

c) nagy mennyiségű adat számítógép alapú tárolása 

d) az aktuális ügyféltranzakciók rögzítése és feldolgozása 
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16. Melyik nem adatbányászati technika? 

a) döntésfák 

b) varianciaelemzés 

c) neurális hálózatok 

d) klaszterelemzés 

 

17. Fejezze be a következő mondatot: A neurális hálózatok osztályozó eszközök, amelyeket 

a) jóslásra használnak. 

b) adatösszegzésre használnak. 

c) heterogén csoportok kialakítására használnak. 

d) piaci kosár elemzésére használnak. 

18. Melyik állítás jellemző az OLAP-ra? 

a) Használhatjuk az adatbányászattal együtt, de nem feltétlenül szükséges. 

b) Nem használhatjuk együtt az adatbányászattal. 

c) Kötelező együtt használni az adatbányászattal. 

d) Az adatbányászatot kötelező együtt használni az OLAP-al. 

 

19. Igaz-e a következő állítás? 

Az OLAP felhasználóknak meg van szabva, hogy mit kérdezhetnek, az adatbányászatnál 

nem lehet új megoldásokat keresni. 

a) A mondat 1. része hamis, a 2. igaz. 

b) 1. rész igaz, a 2. rész hamis. 

c) 1. rész hamis, 2. rész hamis. 

d) 1. rész igaz, a 2. igaz. 

 

20. Melyek az értékesítési folyamat fő elemei? 

a) az ügyfél érdeklődésének felkeltése 

b) az ügyfélkapcsolat hatékonyabbá tétele 

c) az értékesítési folyamat menedzselése 

d) az ügyfélmenedzsment 

e) az a), b) és c) együtt 

f) az a), c) és d) együtt 

g) a), b), c), d) együtt 

h) mindegyik 
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21. Melyik az igaz? 

A költségbeszámoló 

a) a dokumentummenedzsment eszközök része 

b) a személyi menedzsment eszközök része 

c) a folyamatmenedzsment eszközök része 

 

22. Melyik igaz a CRV-re? 

a) növeli a vevői életciklus értéket 

b) optimalizálja a bevételt 

c) optimalizálja a vevői életciklus értéket 

d) optimalizálja a költségeket 

 

23. Lehet-e a relatív piaci részesedés 1-nél nagyobb értékű? 

a) igen 

b) nem 

 

24. Melyek a kiegyensúlyozatlan termékportfólió jellemzői? 

a) sok a kérdőjeles termék 

b) kevés a “döglött kutya” 

c) a “fejős tehenek” dominálnak 

d) van “csillag” típusú termék 

 

25. Melyik meghatározás illik a Herfindahl indexre? 

a) a piacvezető egyéni piaci részesedésének négyzete 

b) a piac összes szereplője egyéni piaci részesedésének négyzetösszege 

c) a piac három legerősebb szereplője egyéni piaci részesedésének négyzetösszege 

d) a piac öt legerősebb szereplője egyéni piaci részesedésének négyzetösszege. 

 

26. Mi a rezervációs ár? 

a) az egyén átlagos fizetési hajlandósága 

b) az egyén minimális fizetési hajlandósága 

c) az egyén maximális fizetési hajlandósága 

d) az egyén optimális fizetési hajlandósága 
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27. Milyen módszerekkel határozható meg a rezervációs ár? 

a) BCG elemzéssel 

b) Második ár aukcióval 

c) Regresszió elemzéssel 

d) Conjoint elemzéssel 

 

28. Melyik meghatározás igaz az optimális árra? 

a) a termék bruttó fedezete megegyezik keresleti rugalmasságának negatív reciprokával 

b) a termék bruttó fedezete megegyezik keresleti rugalmasságának reciprokával 

c) a termék fedezete megegyezik keresleti rugalmasságának negatív reciprokával 

d) a termék fedezete megegyezik keresleti rugalmasságának reciprokával. 

 

29. Melyik állítás igaz a fogoly dilemma árpolitikában történő érvényesülésekor? 

a) az árak a várható optimális szint fölé kerülnek 

b) az árak a várható optimális szinten alakulnak 

c) az árak a várható optimális szint alá kerülnek 

 

30. Egy cég a termékéből 100 darabot adott el a múlt évben. Új terméket fog bevezetni, 

amelyből 20%-os kannibalizációs ráta mellett 50 darabot fog eladni. Mekkora lesz 

az eladások összes száma? 

a)   130 

b)   140 

c)   120 

 

31. Melyik kifejezés szerepel az arányos piacfoglalási részesedés definíciójában? 

a) egyenlő arányban 

b) egyenes arányban 

c) fordított arányban 

d) exponenciális arányban 

32. Melyek a márkaérték összetevői? 

a) többletértékesítés 

b) márkajel 

c) prémiumár 

d) márkanév 

e) vásárlói hűség 
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33. Mire utal az 1 fölötti relatív árindex? 

a) engedményes árral rendelkező gyenge márkára 

b) engedményes árral rendelkező erős márkára 

c) prémium árral rendelkező erős márkára 

d) prémium árral rendelkező gyenge márkára 

34. Melyik reklámcégnek van általunk is tanult márkaértékelő számítási rendszere? 

a) McCann-Ericson 

b) Young and Rubican 

c) Leo Burnett 

d) Ogilvy and Mather 

 

35. Ha egy piac tervezett meghódítási szintje 50% és r=0,3, akkor e kumulált szint hány 

év alatt érhető el? 

a) kevesebb, mint 5 év alatt 

b) 5-10 év alatt 

c) Több mint 10 év alatt 

 

36. Mit fejez ki az értékesítés numerikus megoszlása? 

a) a márkát árusító üzletek száma x az üzletek összes száma 

b) a márkát árusító üzletek száma/az üzletek összes száma 

c) az üzletek összes száma x a márkát árusító üzletek száma 

d) az üzletek összes száma / a márkát árusító üzletek száma 

 

37. Mikor lehet 1 (vagy másként 100%) az összes árvolumen mutató értéke? 

a) nem lehet 1 

b) ha az adott márkát minden üzlet forgalmazza 

c) ha az adott márkát csak 1 üzlet forgalmazza 

d) ha az adott márkát egy üzlet sem fogalmazza 

 

38. Mit tekintünk alapeladásnak? 

a) az eladások minimális szintjét 

b) a marketingkommunikáció nélküli értékesítés nagyságát 

c) a marketingkommunikáció minimális szintje melletti értékesítés 

nagyságát 

d) az eladások optimális értékét 



 102

39. Igazak vagy hamisak a következő kijelentések? 

a) Az egységes ellenőrző rendszer elfojthatja a kreativitást. 

b) A jó ellenőrző-irányító rendszer általában olcsó. 

c) Az ellenőrző rendszerek inkább a következményekkel, mint az okok 

feltárásával foglalkoznak. 

d) A sűrű és alapos ellenőrzés visszaveti a munkakedvet. 

 

40. Melyik állítás igaz a “benchmark” cégekre, vállalkozásokra? 

a) a legnagyobb profittal rendelkeznek 

b) a legnagyobb piaci részesedésűek 

c) a leginnovatívabbak 

d) a legdinamikusabb fejlődésűek 

e) az előző tulajdonságok bármelyikével rendelkezhetnek  

f) az előző tulajdonságok összességével rendelkeznek. 
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