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The examination of the experience-oriented consumer behavior with storytelling 

 

Kutatásom azt hivatott vizsgálni, hogy mik azok a tényezők, melyek leginkább 

befolyásolják azt, hogy a vásárlás során élmény-érzet lépjen fel. Célom ezen tényezők 

meghatározása és jelentőségük vizsgálata. A kutatás során storytelling módszert és 

mélyinterjúkat alkalmaztam. A dolgozat első felében bemutatom az élményorientált 

vásárlást, majd ezután elemzem kutatásom eredményeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
Zsuzsanna Klemenc 

IV. course 

specialization:Trade and marketing  

 

The examination of the experience-oriented consumer behavior with storytelling 

Élményorientált vásárlói magatartás vizsgálata storytelling módszerrel 

 

The research is intended to examine which factors influence the experience during the 

buying. My goal is to examine these factors and their significance. To the research were 

used the method of storytelling and depth interviews. In the first half of the dissertation 

i’ll present the experience-oriented shopping, and then i’ll analyze the results of my 

research. 
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„A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik.” 

(Popper Péter) 

BEVEZETÉS 

Dolgozatom az „Élményorientált vásárlói magatartás vizsgálata storytelling 

módszerrel” címet kapta. Már a téma első felmerülése felkeltette érdeklődésemet, hiszen 

magam is igencsak élményorientált embernek vallom magam. Nincs is annál jobb, mint 

mikor élményeinket – kapcsolódjanak akármihez – elmesélhetjük legközelebbi 

barátainknak. Ezek az élmények virágozzák be a későbbi életünket, tapasztalatokat 

szerezhetünk segítségükkel, a negatív élmények pedig a következő alkalmakkor 

óvatosságra intenek minket. Nincs ez másként a vásárlások esetében sem, hiszen 

amennyiben pozitív élménnyel érünk haza a bevásárlás után, azt érezhetjük, hogy jó 

vásárt csináltunk, kedvesek voltak velünk, máskor is nyugodt szívvel mehetünk oda, mert 

nem fogunk csalódni. Negatív élményekkel „gazdagodva” pedig legközelebb már jobban 

odafigyelünk, mit vásárolunk, hova megyünk.  

A téma feldolgozása storytelling módszerrel, valamint generációs mélyinterjúk 

készítésével történt. Nagyon jónak tartom a storytelling módszert, hiszen a 

megkérdezettek kötetlenül mesélhetik el legemlékezetesebb vásárlásaikat, így biztos, 

hogy azt fogjuk hallani, ami tényleg a legnagyobb élményt jelentette számukra. A 

dolgozat során idézetekkel támasztom alá feltevéseimet, illetve cáfolom azokat.  

Felhasznált irodalomként főleg Törőcsik Mária írásait használtam fel, valamint 

nagy hatással voltak rám még Csíkszentmihályi Mihály és Karolina Frenzel írásai, 

melyek nagyon sok segítséget jelentettek dolgozatom elkészítése során. 

Dolgozatom első felében vázolom az élményorientált vásárlás kialakulásának 

okait, tényezőit, jellemzőit, majd a kutatási módszer bemutatása után elemzem a gyűjtött 

anyagokat. Dolgozatom célja az, hogy feltárjam, hogy mik azok a tényezők, melyek 

leginkább befolyásolják a vásárlók élményérzetét, mik azok az elemek, melyek pozitív 

illetve negatív élményeket idéznek elő. 
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1. AZ ÉLMÉNYORIENTÁLT VÁSÁRLÁS ÉS AZ AFELÉ VEZETŐ ÚT 

Kétféle ember létezik: az egyik a „vásárlás” szó hallatán arra gondol, hogy „már 

megint csak fogy a pénz, de hát enni és öltözködni csak kell!” A vásárlás számára nem 

más, mint napi rutin, a szükséges dolgok lehetőleg minél gyorsabb és egyszerűbb 

beszerzése. A másik pedig rögtön egy másik kifejezésre, a „shopping”-ra gondol. 

Kellemes tapasztalatai vannak, felemelő emlékei, és így pezsgő lelkesedéssel veti magát 

az ezerféle választék áradatába. Előbbi számára az ellenérték fejében történő hozzájutás a 

szükséges dolgokhoz a fontos, utóbbi inkább a vásárlást, mint folyamatot értékeli igazán. 

Előbbi gondolkodásmód takarja a feladatorientált vásárlói magatartás mentalitását, utóbbi 

pedig az élményorientáltét. 

A feladatorientált vásárlás esetében nem jellemző, vagy csak nagyon kis 

mértékben a vásárló pozitív érzelmi motivációjának jelenléte. A vásárló fejében ilyenkor 

egyetlen gondolat cikázik: minél hamarabb túl lenni a kötelező beszerzőkörúton. A 

„feladatmegoldó” vásárlás körébe főleg az ismétlődő (napi, havi), rutinszerű, 

mindennapos vásárlások tartoznak. Az alapvető élelmiszereken túl ide sorolhatóak a 

tisztálkodási szerek (szappan, fogkrém), a tisztítószerek (súroló, fertőtlenítő), valamint a 

havonta kötelező jelleggel befizetendő tételek (számlák, előfizetések). 

Akkor beszélhetünk legfőképp feladatorientált vásárlói magatartásról, amikor 

valamit „muszájból”, kötelezően kell beszerezni. Senki nem szereti a kötelező 

feladatokat, holott ha nem lenne kötelesség, akkor minden bizonnyal ellenvetés nélkül 

kerülne elvégzésre a vásárlás. A kötelesség teljesítésének kényszere azonban még a 

legkellemesebb eseményeket – esetünkben a vásárlást – is kínszenvedéssé képes 

konvertálni. Az sem tölti el kellemes érzésekkel a vásárlókat, hogyha túlzottan nagy 

felelősség hárul rájuk. Nem szeretnek dönteni, főleg nagy jelentőségű ügyekben (például 

házvásárlás). A nyomás miatt a vásárlás gondolata is képes egy idő után frusztrálttá, 

idegessé tenni az embereket, és emiatt inkább lennének túl minél hamarabb a vásárlás 

lebonyolításán, minthogy tovább éljenek a felelősség súlya alatt. Ide tartozik a kognitív 

disszonancia érzése is, mely akkor léphet fel, amikor esetleg egy korábbi rossz tapasztalat 

hatására, mely saját vásárlási döntésből fakadt, az egyén elkezd kételkedni saját döntései 

helyességében, döntésképtelenné válik, és már a vásárlás során frusztrálja, hogy esetleg 

ismét rosszul fog dönteni. Az sem elhanyagolható szempont, hogy amennyiben a szóban 

forgó vásárlás jóval több idő- és energiaráfordítást igényelne, mint amennyi rendelkezésre 
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áll, vagy rá kívántunk szánni, akkor is inkább kényszer a vásárlás, mint élmény. Az sem 

teszi kalanddá a bevásárlást, ha ezt egy olyan helyen, olyan személlyel kell végeznünk, 

melynek kapcsán előzőleg már rossz emlékeink vannak. Sokak számára lehet ismert az az 

érzés is, amikor nagyon meg szeretne venni valamit, szinte sóvárog utána, de a vágyott 

termék túlságosan drága. Ilyenkor két lehetőség akad. Az egyik, hogy egy olcsóbbat és 

hasonlót keresünk. Azonban a gondolat ott motoszkál, hogy „ez azért mégsem 

ugyanolyan jó, ugyanolyan szép, de azért most már vegyük meg”. A másik kimenet 

szerint megvesszük a terméket, holott nem engedhetnénk meg magunknak. A már a 

vásárlás közben érzett lelkiismeret-furdalás teszi feladattá a folyamatot. Végül 

előfordulhat az a helyzet, hogy valaki már eleve úgy indul el vásárolni, hogy „jaj, 

cipekedni kell, nagy lesz a tömeg, zsúfolt lesz a busz, biztos nagy sor lesz…”. Ezek a 

gondolatok már a vásárlás megkezdése előtt elveszik a kedvet minden esetleges 

élvezettől. 

A feladatorientált vásárlói magatartást vezérelheti az ár és a kényelem. Az 

árvezérelt feladatteljesítés esetében a cél az, hogy a legolcsóbb lehetőségeket találjuk 

meg. A kényelemorientált feladatteljesítés során a vásárló a gyorsaságra törekszik inkább. 

(Törőcsik, 2007) 

Annak a bizonyos második embertípusnak, aki a „vásárlás” szó hallatán inkább a 

kellemes időtöltésre, szórakozásra, élményekre asszociál, kedveznek a vásárlások a 

jelenben. A feladatteljesítés mellett egyre inkább előretört az élményekre bazírozó 

vásárlói magatartás. Kellemeset a hasznossal. Hogy mi váltotta ki ezt a fajta magatartás és 

mi segítette elő az egyre erősödő diadalmenetet? Új trendek fejlődtek ki, a fogyasztó 

csoportok némileg átalakultak, az élmény fogalma és sikerének titka azonban örök.    

2. AZ ALAPPILLÉREK 

A fejezetben szót ejtek arról a két tényezőről, mely nélkül nem beszélhetnénk 

élményorientált vásárlásról. Az egyik tényező azoknak a trendeknek a csoportja, melyek 

hatásaként egyáltalán létrejött az élményorientált vásárlás fogalma. A másik tényező 

pedig azoknak a csoportoknak a létezése, melyek erősen élménykeresők. Hiszen nélkülük 

nem élhetne ez a fogalom.  

Az idők során mindig voltak és mindig lesznek is az emberek életére és 

viselkedésére nagy hatással lévő irányzatok. Némelyek nyomtalanul tűnnek el, némelyek 
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egy egész generációt képesek magukkal ragadni, és vannak olyanok is, amelyek rengeteg 

ember magatartását és tetteit határozzák meg. Ilyen például a hedonizmus, az 

individualizmus, a fogyasztói csoportok élménykeresés szerinti alakulása, a fizikai, 

szellemi és kommunikációbeli mobilitás erősödése, a szolgáltatások és a képi 

kommunikáció egyre nagyobb térnyerése. Azért ezeket emeltem ki, mert véleményem 

szerint ezen irányzatok vannak a legnagyobb hatással az emberek természetére, 

szokásaira, vásárlásaira, valamint mert nem „rövidtávú” trendekről beszélünk, hanem 

hosszas folyamatok eredményeként kialakult és hosszú távú hatással rendelkező 

irányzatokról. 

 

2.1.  Az élménykeresést támogató trendek 

Hedonizmus 

A hedonizmus az élmények, örömök hajszolásának irányzata. Mottója csupán 

ennyi: „Élj a mának!”. A kifejezés a görög „hédoné” szóból ered, mely élvezetet, örömöt 

jelent. Sokak életében a hedonizmus talán egy mód a menekülésre azért, hogy ne kelljen 

szembenézni az élet problémáival, konfliktusaival. Az irányzat képviselői szerint az 

egyetlen cél a minél nagyobb és több öröm elérése lehet csak, mégpedig ha lehet, 

azonnal. Ezt a gondolatot fogalmazta meg Ralph S. Marston, Jr., amerikai író is, mikor az 

alábbi sorokat írta: „A mai nap soha nem jön el újra. Éppen ezért használd ki minden 

pillanatát!”. (Citatum/Carpe diem, 2011, p. 2.) A hedonista ember a boldogságot 

elsősorban az egyén testi örömeiben keresi, de ugyanúgy a lelkiekben is. Hatalmas 

mozgatóerő, ha izgalmas, örömet okozó termékeket birtokolhatnak, vagy csupán 

mozgalmas és ezzel együtt vonzó körülmények között lehetnek. (Lautner, 1995) 

A hőn áhított boldogság és öröm megtalálása után azonban fellép egy olyan 

mechanizmus, mely már szinte károsnak mondható a hedonista és környezete felé nézve 

is. Önpusztító kezd lenni, ha az eddig elért élvezet már egyre inkább nem elég, minél 

jobban, többet, intenzívebben akarunk mindent megélni. Az ingerküszöb feljebb kúszik, 

és már semmi sem elég.  

A hedonizmusra épülő vásárlói magatartás során az egyén által vásárolt termék 

nem elsősorban a fizikai termék, hanem a hozzá társuló, a vásárlás során jelentkező 

élmény. Egyedül az élvezet motiválja a vásárlásra, egyedüli korlátja ebben pedig csupán 
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az idő szűkössége. A vásárlás során főként az öröm és játékosság-tartalom mértéke 

szerint dönt. A hedonista vásárló főleg megszokás miatt teszi, amit tesz, hiszen újból és 

újból el kívánja érni azt, ami egyszer már örömet okozott. (Rajnai, 2010.) 

Individualizmus 

Az individualizmus kifejezés a latin eredetű „individuum” szóból ered, mely 

jelentése egyén, egyed. A szó egy szociálfilozófiai irányzatot, egy erkölcsi rendszert, 

politikai, társadalmi személetmódot, gondolkodást takar. Az egyén áll a középpontban, ő 

a legfontosabb. Az individualista ember legfőbb célja, hogy elérje az egyéni célokat és 

vágyakat. Nem fogadja el a hagyományok és vallások kötött moralitását, hiszen erre az 

egyéni választás korlátjaként tekint.  

Az eszme emberképe az „én”tudatos, „én”központú, öntörvényű, mindenkitől 

elszigetelt ember, akinek a legfőbb törvénye az önfenntartás. Legszentebb jogának a 

szabadságot tartja. Az individualista személy rendkívül önálló és független, így saját 

értékrenddel rendelkezik, amit csak nagyon nehezen ad fel. Létéhez szükséges, hogy a 

választható értékek kusza kavalkádja álljon rendelkezésre, így életbe léphet a versengő 

oldala is. A magántulajdon és a magánvélemény elkötelezett híve, kötelezettségei csakis 

önmaga felé vannak. Amennyiben ezeket valamilyen okból nem sikerül teljesíteni, 

elveszti önbecsülését és hatalmas bűntudatot érez. (Guénon, 1927) 

Az individualizmus napjaink meghatározó irányzata. A kor emberei nem, vagy 

csak nagyon nehezen képesek lemondani valamilyen számukra előnyös dologról csak 

azért, hogy valaki másnak jót tegyenek. A trend egyre szélesebb terjedését az 

önjutalmazás, az önérvényesítés és az önmegerősítés követi. (Törőcsik, 2006) 

 „Ha az önzés az egyén rendkívüli érdeklődését jelenti önmaga iránt, akkor az 

önzés elengedhetetlen a tartalmas és boldog élethez.” (Arnold Bennett) (Bokor, 2011, 

Gondolatok/Általános) 

Erősödő mobilitás 

Az egyre mobilabbá váló társadalom remekül szolgálja az élményorientált 

magatartás kialakulását, fejlődését. A mobilitás ebben az esetben nem csupán fizikai 

mobilitást jelent, de szellemi és kommunikációs mobilitást is.  
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A fizikai mobilitás főleg azért fontos, mert segítségével egyre nagyobb 

vonzáskörzetből lehet kialakítani a potenciális vásárlók körét, hiszen amennyiben 

rendelkeznek autóval, vagy nem idegenkednek a tömegközlekedési eszközöktől, akkor 

hajlandók elmenni egy esetleg távolabbi eseményre, programra.  

A szellemi mobilitás az új szakmák megtanulásában, új munkakörök 

elfogadásában nyilvánul meg. Az embereknek ezeket a változásokat sokkal könnyebben 

kell kezelniük, és egyre inkább kezelik is. A felgyorsult világban előfordulhat, hogy egyik 

napról a másikra nem lesz munkahelyünk és erre jobb, ha gyorsan reagálunk, 

újrakezdünk, tehát mobilak vagyunk. Ez a fajta mobilitás egy idő után rendkívül 

megterhelő tud lenni, és akkor szüksége van az embernek arra a fajta kikapcsolódásra, 

amit esetleg egy élményekkel dúsított vásárlás képes nyújtani. 

A kommunikációs mobilitás a telefon, a fax, a számítógép, az Internet, műholdak 

térhódításával kezdte fellendülését. Segítségével az információk megszerzése könnyebb, 

gyorsabb, kényelmesebb, több csatornán is folyhat, és nem mellékes, hogy a 

termékekhez, szolgáltatásokhoz való hozzájutás is csupán egy telefonhívásra (pl. pizza 

rendelés) vagy kattintásra (pl. internetes könyvrendelés) van tőlünk. (Törőcsik, 1996) 

Élményt adó szolgáltatások  

A szolgáltatás fogalmának meghatározására talán a következő a legfrappánsabb: 

„A szolgáltatás olyan eladásra kínált tevékenység, mely előnyökkel és 

megelégedettséggel jár, anélkül, hogy fizikai változás állna be termék formájában.” 

(Blois, 1974, p.157) A szolgáltatások lényege közel esik az élményvásárlás fogalmához: 

magát a tevékenységet fogyasztjuk. A sikerhez talán hozzájárul az is, hogy a 

szolgáltatások igénybevétele kockázatos lehet, hiszen nem tudjuk előre, hogy éppen 

hogyan fog sikerülni, milyen lesz a minősége. De sokak éppen ezt a kockázatot keresik, 

hiszen „különben nem lenne semmi izgalmas az életben”.  

Egy termék csakis akkor lehet sikeres, ha egy kapcsolódó szolgáltatás is tartozik 

hozzá. Ennek színvonalasnak, minőséginek kell lennie, és akkor szinte biztos a siker. A 

vásárlók valami maradandó emléket, élményt kapnak ez által és emlékezetükben 

összekapcsolják magával a termékkel. (Heidrich, 2006) 
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Képi kommunikáció növekvő szerepe 

A megfelelő technikai háttér és infrastruktúra, valamint a felgyorsult élettempó 

napjainkban azt eredményezi, hogy a nonverbális képi kommunikáció kerül egyre inkább 

előtérbe. A képek sokkal erősebb meggyőző képességgel rendelkeznek, mint a szavak és 

emellett sokkal tovább is képesek vagyunk emlékezni rájuk. A képekkel történő 

információátadás során sokkal könnyebb a befogadó számára az információk 

feldolgozása, felvétele és tárolása. Az eltárolt képekkel együtt a hozzájuk kapcsolódó 

érzéseinket, érzelmeinket is elraktározzuk, és mikor újra azt a bizonyos képet látjuk, újra 

képesek vagyunk a hozzá fűződő érzést is felidézni.  

Ezen okokból kifolyólag a vásárlások során is főképp képekkel igyekeznek hatni a 

vásárlókra, akik ez által szinte önkéntelenül pozitív érzéseket, emlékeket kapcsolnak az 

adott termékhez.  A képi kommunikáció nem csupán a reklámokban, plakátokon, egyéb 

eszközökön alkalmazott képi ábrázolásokat jelenti, hanem a termékek csomagolását, 

dizájnját is, hiszen ez a tényező is jelentős hatást képes kifejteni a vásárlóra.  

2.2. Az élménykereső fogyasztói csoportok 

A 21. század küszöbén jelentős átalakulás jellemezte és jellemzi is a fogyasztói 

csoportok fejlődését. Az új fogyasztói csoportok inkább lemondanak bizonyos elemi 

szükségletük kielégítéséért csak azért, hogy magasabb szintű élményeket élhessenek át. 

Az új fogyasztókat nevezhetnénk felvilágosult fogyasztóknak is, hiszen tökéletesen 

tisztában vannak jogaikkal, árakkal, széleskörű információval rendelkeznek szinte minden 

téren. A ma fogyasztói nem kérkednek. Ez azt jelenti, hogy nem mutatja azt, hogy 

tehetősebb, mint a másik még akkor sem, ha hatalmas jólétben él. Az új fogyasztók nem 

halmoznak fel felesleges és haszontalan dolgokat, inkább vesznek kevesebb, de drágább 

termékeket. Élménykeresés szempontjából talán az a legfontosabb, hogy nem elégszik 

meg annyival, hogy egyszerűen megvásárolja, birtokba veszi a terméket, szolgáltatást, 

hanem aktívan részt kíván vállalni a folyamatban, az előállításban.  

A következőkben azok a fogyasztói csoportok kerülnek röviden bemutatásra, 

melyekre különösen jellemző az élmények keresése a vásárlások során. Az életkezdők, 

családosok, életet újrafogalmazók és szeniorok vásárlásaira főleg a funkcionalitás 

jellemző, a kötelező vásárlások. Természetesen ezek a csoportok is keresik az 

élményeket, csupán nem a vásárlások során.  
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Férfiak és nők 

Mindenki fejében él egyfajta általánosítás a nemi szerepekről. Az igazi férfi 

legyen erős, legyen pénze, önbizalma, tudjon dönteni. A klasszikus férfikép alapján 

szereti a technikát, a függetlenséget, a teljesítményt. A megbízható férfikép az, amire 

mindenki asszociál. Tény, hogy ma is minden nő ilyen férfit szeretne maga mellé, hogy 

megvédje és szerethesse, azonban manapság egyre inkább merülnek fel az olyan szavak is 

a férfira gondolván, hogy metroszexuális, androgén, érzékeny, ápolt. Ezek a jelzők nem 

feltétlenül jelentenek rosszak, hiszen miért ne lehetne egy férfi ápolt. Napjaink „új” 

férfiúja már nem akar minden körülmények között keménynek látszani, egyre inkább ki 

meri fejezni az érzelmeit – gyengeségeit, problémáit. Ezt a férfitípust főleg a közepes 

vagy annál magasabb jövedelemmel rendelkező rétegben fedezhetjük fel.  

Azonban elmondható, hogy nem ők az élményvásárlások fő célcsoportjai, hiszen a 

vásárlások során sokkal kevesebb esetben élvezik a folyamatot, csak „muszájból” 

vásárolnak legtöbbször. Ez alól kivételt csupán az elektronikai cikkek, a hobbijukhoz 

kapcsolódó termékek, autók képeznek.  

Ha a nőket kellene néhány szóban jellemezni, akkor biztosan köztük lenne a 

szépség, gyengédség, anyaság, finomság mellett a vásárlás is. Hiszen mindenki tudja: a 

nők imádnak vásárolni. Ha nem is csupán azért, hogy pénzt költsenek, hanem hogy 

barátnőikkel legyenek, kellemesen töltsék el az idejüket. Egyszóval: élményekben legyen 

részük. Egyre több azonban a karrierista, férfiasabb belső jegyekkel rendelkező nő.  

Az „új” nők közül az élményorientált vásárlói magatartás szempontjából az 

„élménykereső csaj” a leginkább meghatározó. Ez a nőtípus élvezi az életét, spontán és 

hedonista. Főleg nagyvárosokban él. Fő vágya, hogy kitörjön mindenféle skatulyából az 

élmények megtalálása által. Állandóan mozgásban vannak, szórakozásra vágynak. 

Egyelőre nem fontos számukra a karrier, a „nagybetűs élet”. (Törőcsik, 2006) 

Gyerekek  

A gyermekek (0-14 éves korig) megemlítése azért fontos élményorientált vásárlás 

témakörében, mert a gyerekek lényegében mindent élményként fognak fel. Ők nem egy 

adott termék, az árak, márkák miatt mennek be egy üzletbe, hanem már maga az esemény 

is lázba hozza őket. A kisebbek az édesanya kíséreteként „vásárolnak”, ahol az anya 



 

9 
 

általában nem az élmények miatt vásárol, azonban a gyerekek ettől eltekintve hatalmas 

élménynek érzékelik, ami éppen történik, a helyszínt, hogy új dolgokat láthatnak, új 

dolgokat próbálhatnak ki. 

A kisebb gyerekeknek jelentős szerepük van a végső döntésekben és nagy a 

kezdeményező erejük is. A kicsik rendkívül lelkesek minden vásárlás alkalmával, hiszen 

ha valami olyat látnak meg, amely felhívja figyelmüket és megtetszik nekik, akkor bármit 

képesek megtenni azért, hogy megkapják. Élményként fogják fel a kihelyezett 

termékkatalógusokat is, melyekben azonnal megnéznék a képeket. A legnagyobb élményt 

azonban talán mégiscsak a hatalmas, emberek által megszemélyesített, ismert 

rajzfilmfigurák, karakterek jelentik, hiszen kedvenc figurájukat életnagyságban látni felér 

a világ összes kincsével – a kisgyermekek számára. Az apróságok legfőbb tulajdonsága 

az élménykeresés szempontjából tehát az, hogy mindenben meglátják a játékot, a 

játékosságot, kíváncsiak és rendkívül szívesen kipróbálnak bármit. (Törőcsik, 2006) 

Fiatalok 

A „fiatalság” életkori határait nehezen lehet megállapítani pontosan, biológiailag 

talán 14-22 éves kor között beszélhetünk „fiatalokról”. Jellemző a csoportra, hogy keresi 

önmagát. Még nem felnőtt, de már nem is gyerek. Szívére veszi, ha gyerekként kezelik, 

de felnőttként nem tud még élni. Össze van zavarodva, fő támpontja az életben a haveri 

köre, hogy tartozhasson valahova, és ezért bármit meg is tesz.  

Témánk szempontjából a legfontosabb csoport az „élménykereső”, „Fun Freak” 

gyerekek, akik erősen extrovertáltak, és családjuktól függetlenek szeretnének lenni, 

ugyanakkor fontos is számukra a család köteléke. Könnyen barátkozik, nyitott a világra és 

környezetére. Baráti köre az, amely a legtöbbet jelenti az életében, kedvtelései azok, 

melyekért bármit megtenne.  

Az élménykereső fiatalok szívesen fogadják a vásárlás helyén az eseményeket, 

individualisták és hedonisták, a vásárlás náluk főleg a barátokkal töltött időről, 

szórakozásról, kellemes időtöltésről szól. (Törőcsik, 2006) 
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3. A TÖKÉLETES VÁSÁRLÓI ÉLMÉNY RECEPTJE 

Mi az életünk értelme? Ha engem kérdeznének, azt mondanám: úgy megélni az 

életet, hogy ha az utolsó percekben lepereg az a bizonyos film, akkor egy olyat lássak, 

amelyre azt mondanám, ezért tényleg érdemes volt élni. Mely tele van élményekkel, 

élvezetekkel, vidámsággal és értelemmel. Ehhez legfőképp arra van szükség, hogy 

minden pillanatot úgy igazán megéljünk, ne csak sodródjunk az eseményekkel.  

Ahhoz, hogy képesek legyünk felülemelkedni hétköznapi problémáinkon, 

aggodalmainkon, élvezetet kell találnunk valamiben a külső körülményeinktől 

függetlenül. (Csíkszentmihályi, 1991) „Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos 

áramlását, megtalálni a létezés értelmét, akkor automatikusan megszabadulhatunk a 

társadalmi elvárások terhétől”. (Csíkszentmihályi, 1991 43. o.) 

Élményekről, örömteli eseményekről akkor beszélhetünk, mikor valami olyasmi 

következik be, amit még csak nem is sejtettünk, valami teljesen váratlan és meglepő. 

Átjár bennünket a teljesítmény, az újdonság felemelő érzése. Ezen élmények nem 

konkrétan az adott pillanatban örömteliek, Csak mikor boldogan gondolunk vissza rájuk. 

Még talán azt is észrevehetjük, hogy az élmény hatására összetettebb személyiségek 

lettünk, fejlődtünk és erősödtünk.  

Az élményorientált vásárlói magatartás lényege az úgynevezett autolektikus 

élmény. A kifejezés görög eredetű. Az „auto” jelentése „ön-”, a „telos” pedig azt jelenti, 

„cél”. Így lényegében az önmagáért való tevékenységről van szó, mely önmagában hordja 

jutalmát. Nem valamiféle jövőbeli haszon reményében tesszük, amit teszünk, hanem 

pusztán a tevékenység öröméért. Ehhez a legnagyobb mértékben véleményem szerint a 

hallás és látás járul hozzá azzal, hogy „kényeztetik” lelkünket a kellemes és hangulatos 

zenékkel, a látvánnyal, a színekkel, emellett a rendelkezésre álló szabadidőnk hasznos 

eltöltésére és a társas létre irányuló szükségletünk. (Csíkszentmihályi, 1991)  

3.1. Hallás 

„A zene rendezett audiális információ, amely segít rendszert teremteni a hozzá 

forduló elmében, csökkenti a pszichikai entrópia, vagyis a tudatzavar mértékét, ami akkor 

jelenik meg, ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal.” 

(Csíkszentmihályi, 1991 160. o.) A világnak a rengeteg katasztrófa, fenyegetés, stressz 



 

11 
 

korszakában talán még inkább szüksége van a rendezett mintára alapuló dallamokra, mint 

ezelőtt valaha. Különösen igaz ez a feltörekvő új generációra, akik tinédzser lelkükkel 

naponta érzik az egyensúlyozás kényszerét önmaguk megtalálása és a világhoz való 

alkalmazkodás hajszálvékony kötelén. Szükségük van az embereknek olyan biztos 

pontokra az életben, mint a zene. Ez az a közös nyelv, melyet mindenki, kortól, nemtől, 

bőrszíntől, anyagi helyzettől függetlenül egyformán megért, egyformán kelt mindenkiben 

érzelmeket és gondolatokat. 

Csíkszentmihályi Mihály szerint életünk nem a zene hallásától, hanem a 

hallgatásától, attól, hogy odafigyelünk rá, lesz jobb. Véleménye szerint csak akkor 

fedezhetjük fel a zenében rejlő élményeket és járulhat így hozzá ahhoz, hogy minél 

kellemesebben élhessük meg az életet, hogyha következetesen figyelünk a dallamokra. 

Azonban gondoljunk arra is, hogy hogyan képes csupán a zene háttérhallgatása is hatni 

lelkiállapotunkra, aktivitásunkra, hangulatunkra, tevékenységünkre. Gordon C. Bruner 

gondolatai szerint a megfelelő módon megszerkesztett zene úgy képes hatni az 

idegrendszerre, mint a kulcs a zárra: aktivizálja az agy folyamatait és azt az érzelmi 

reakciót váltja ki, mely éppen megfelel az adott szituációban. (Bruner, 2000) 

A zene főképp az ütemmel, a hangamagassággal, a szerkezetével (hangszerelés, 

hangerő) hat az élmények fokozására. Ezeket a tényeket érdemes tudatosan felhasználni, 

hiszen a tudatalattira képes hatni ily módon az, aki a legnagyobb élményt kívánja 

nyújtani.  

3.2. A látás 

A látás nem csupán arra szolgál, hogy ne ütközzünk az ajtónak, vagy észrevegyük 

egymás mozdulatait, hanem arra is, hogy igazán láthassuk a világ apró részleteit, melyek 

néha csupán egyetlen pillanatig vannak jelen. Igazán látni azt jelenti, hogy nem csupán 

azt vesszük észre az életből, ami a felszínen van, hanem belelátunk a dolgok mélyebb 

rejtelmeibe. A látás az élménykeresés szempontjából véleményem szerint nem csupán a 

fizikai értelemben vett dolgok látását takarja, hanem a fontos, soha vissza nem térő 

pillanatok „meglátását” is jelenti.  

 A vásárlói élmény tekintetében a látás képessége főként a vásárlói környezet 

kialakításában, a képi kommunikáció megfelelő értelmezésében, megértésében nyilvánul 

meg. A tökéletes élményhez véleményem szerint a méret, a szín járul hozzá, hiszen 
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kellemes érzést tud kelteni a színes környezet, vagy ellenkezőleg a csupa pasztellszínbe 

burkolózott világ. 

3.3. A szabadidő élvezete 

Keszei István (magyar költő, 1935 – 1984) gondolatai szerint „A tétlenség, az 

unalom csak szomorúságot és sötét gondolatokat szül a lélekben.” (Idézet, 2009. június 

7.) A szabadidőt, a szabadságot mindenki várja, mindenki szereti. Azonban mikor 

elérkezik, sokszor nem töltik el tartalmasan. Ekkor üt be a félelmetes unalom, mely 

sokszor százszor rosszabb, mint a folyamatos munka. Ezekben a percekben, órákban 

támad a spontán vásárlás ötlete, mely nem a feltétlenül szükséges beszerzést célozza, 

hanem csupán a rendelkezésre álló szabadidő eltöltését. Ebben az esetben a szabadidő 

eltöltése élvezetessé, élményekkel telivé válhat, rég nem látott ismerősökkel futhatunk 

össze. A tudat, hogy hasznosan töltöttük a szabadidőnket, nem pedig a számítógép előtt a 

leghaszontalanabb oldalakat görgetve, olyan energiával képes feltölteni, mint talán semmi 

más. Ez teszi a szabadidő kitöltését mindent túlszárnyaló élménnyé.  

A mai világ különösen alkalmas arra, hogy szabadidőnket élményként éljük meg. 

A pezsgő bevásárlóközpontok, sétálóutcák, kirakodóvásárok mind-mind számtalan 

lehetőséget kínálnak a szabadidő „elvesztegetéséhez”.  

3.4. Társas lét 

„A barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni!” (Törley, 2011. augusztus 

4.) Pam Brown, ausztrál író, költő gondolatai tökéletesen kifejezi azt, ami az ember lényét 

képezi. Mindenkinek szüksége van valakire, aki mellett nem kell színészkednie, 

megjátszania magát, hiszen ez hosszú távon úgysem működik. Szükségünk van 

olyanokra, akik ugyanolyanok, mint mi, ugyanaz érdekli őket, és képesek lennének 

feláldozni értünk bármit ugyanúgy, ahogy mi is képesek lennénk feláldozni értük bármit. 

Az ilyen barátokkal tölteni egy kis időt a lehető legnagyobb élmény, amit el lehet 

képzelni.  

Egyre gyakrabban hallható, hogy „megyünk a csajokkal shoppingolni”. Ez nem 

elsősorban a vásárlásról szól, persze nem elhanyagolható a legjobb ruhák, cipők 

megtalálása. Az elsődleges cél itt a társas élet megélése. Hogy együtt legyünk a 
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barátainkkal, pletykálhassunk, megoszthassuk problémáinkat, tanácsot kérhessünk. Ennek 

a fajta élménynek a megélése főleg a nőkre jellemző.  

4. AZ ÉLMÉNY KERESÉSE A VÁSÁRLÁSBAN 

Az élmények keresése a vásárlás során az élményorientált vásárlás fogalmát szüli. 

A vásárlói magatartás egyik típusa (a feladatorientált vásárlói magatartás mellett) „az 

élményorientált vásárlás, aminek során élvezzük a vásárlást, így a vásárlás nem csak a 

termékhez való hozzájutást, hanem a közben szerzett élményeket is tartalmazza”. 

(Törőcsik, 2007. 22. o.)  

Az élményorientált vásárlásnak két típusát különböztetjük meg. Az első a 

folyamatközpontú vásárlás, melynek során a fontos maga az időtöltés. Ezt a 

tevékenységet nevezik lényegében „shoppingolásnak”. Az élményt a szabadidő eltöltése, 

a társas időtöltés adja. A folyamatközpontú vásárlás legfőbb színterei a 

bevásárlóközpontok -lehetnek, hiszen ezek a létesítmények rengeteg lehetőséget 

nyújtanak a szórakozásra, emellett az időszakonként megrendezett rendezvények, 

programok is az élmények átadását szolgálják. Ezek során a vásárló részt vehet aktívan és 

passzívan. Aktív akkor, ha a vásárló képes befolyásolni az eseményeket, bevonódik a 

folyamatba. Passzív akkor, ha csak külső szemlélő, de ennek ellenére élvezi a 

környezetet, a körülményeket, az eseményeket. 

A második altípus az eredményközpontú vásárlás, mely végeredményében szüli az 

élményt, vagyis mikor úgy érezzük, hogy meg tudtuk venni azt, amit szerettünk volna, és 

úgy érezzük, büszkék lehetünk magunkra a lehető legjobb vásárlás miatt. A lehető 

legjobb vétel által keltett élményhatás szerint kétféle alcsoportot különböztethetünk meg: 

a sikervásárlókat és az okos vásárlókat. A sikervásárlók számára nem az ár az, ami 

meghatározó. Akkor érzi azt a felemelő érzést, amit élménynek hívunk, mikor sikerült az 

egyedi kínálatot, legjobb ajánlatokat, különleges termékeket megszereznie. 

Versenyfutásként fogja fel a vásárlást, és az első helyre pályázik. Az okos vásárlók 

mindenekelőtt az ár-érték arányt tartják szem előtt. Ehhez az szükséges, hogy tisztában 

legyenek azzal, mi mennyit ér, és ezt összevetve a piaci árral mérlegelik, hogy érdemes a 

vásárolni, avagy nem. 

Az élményszerűség kialakulása több tényező együtthatásából fakad. Ilyen tényező 

maga a termék (design, márkaszemélyiség), az eladóhely jellege és berendezése, a 
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vásárlás során közreműködő humán környezet, valamint a vásárló lelkiállapota a vásárlás 

pillanatában. (Törőcsik, 2007) 

4.1. A termék 

A termék fogalmának meghatározásához igen sokféle definíció ismert. Például a 

legelterjedtebb: „Termék mindaz, amit a piacon felkínálnak, ami szükségleteket elégít ki, 

és csere tárgya lehet.” (Józsa és társai, 2005) A lényeg mindegyikben az, hogy a termék 

szükségleteket és igényeket elégít ki valamilyen ellenszolgáltatás fejében. A termék 

fogalma azonban ennél jóval többet takar. 

 A megvásárolni kívánt termék illetve márka főleg az eredményközpontú 

vásárlásoknál játszik meghatározó szerepet. Megjelenésében élményt jelent az izgalmas, 

modern, kreatív kialakítás és design. A szóban forgó termék akkor éri el a legmegfelelőbb 

hatást, ha képes a lehető legtöbb érzékre hatni, ezzel éri el az érzelmi többlet kialakulását. 

(Törőcsik, 2007)  

A siker kulcsa lehet az is, ha a termék mögött egy sikeres termék, illetve 

márkaszemélyiség áll. Ez az, amivel a vásárló azonosulni tud, vagy célként tudja maga 

elé helyezni. Az élményt kereső vásárló egy termékben elsősorban nem annak funkcióját, 

árát nézi, hanem azt, hogy mi a szimbolikus tartalma. Ezzel képes kifejezni a kívánt 

látszatot saját maga és a társadalom, a környezet felé. (Weinberg, 1992)  

4.2. Az eladóhely jellege, tárgyi környezet 

Az élménykeltésben nagy szerepe van annak, hogy hol vásárolunk. Nem mindegy, 

hogy a sarki kisboltot, az internetet, egy bevásárlóközpontot vagy a piacot célozzuk meg 

bevásárlásaink során, vagy csak egyszerűen kezünkbe vesszük a telefont vagy egy 

katalógust lapozgatva válogatunk. Mindegyik forma tartogat élményforrásokat. A sarki 

kisbolt meglátogatása élmény lehet, ha ismerjük az eladót, ő is minket, minden 

alkalommal igen kellemesen elbeszélgetünk. Aki szeret az interneten böngészni, annak a 

webes áruházak kínálatának bogarászása is felemelő lehet. A piacon talán a színes 

forgatag a legvonzóbb az élmények szempontjából. A legnépszerűbb helyszínek az 

élményvásárlásokhoz azonban mégiscsak a bevásárlóközpontok. 
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Jelentős a belső atmoszféra szerepe. Nem mellékes, hogy miként érezzük 

magunkat az adott üzletben. Az atmoszféra kialakításáért legfőképp a hangok, az illatok, 

a fények, a POS-eszközök felelnek. A hangok képesek irányítani cselekedeteinket, 

képesek megváltoztatni hangulatunkat (például a kedvenc zenénk felcsendülése vásárlás 

közben). Az illatok által kellemes emlékeket idézhetünk fel, vagy éppen megkívánjuk az 

oly nagyon illatozó péksüteményt, ami így vásárláshoz vezet (valószínűleg). A fények 

szinte a tudatalattinkra hatnak (hasonlóan, ahogy a hangok), így képesek hangulatunk és 

döntéseink befolyásolására. A POS-eszközök főleg a vásárlásunkra hatnak, nem az 

érzelmeinkre, de kelthetnek akár kellemetlen érzéseket is, például ha túlságosan sok van 

belőlük egy üzletben. (Schmitz, 2005) 

Az üzletek berendezése szintén nagy hatással lehet a kedélyállapotunkra és ezzel 

együtt a vásárlásainkra. Képzeljünk el egy teljesen szabályos, négyszögletes elrendezésű 

üzletet. Könnyű megtalálni mindent, a helykihasználás is maximális, azonban néha ilyen 

feszes körülmények között az emberek is feszültnek, bezártnak érzik magukat. Ez 

frusztrációt okoz, és semmiképp sem járul hozzá az élmények fesztelen átéléséhez.   

Egy másik elrendezési mód a „free-flow layout”, mely során az üzletet látszólag 

teljesen véletlenszerűen rendezik be. (McGoldrick, 2002) Ennek hátránya, hogy nem 

gazdaságos a hely kihasználtsága, azonban nagy előnye, hogy a vásárlók szabadon 

áramolhatnak az üzletben. Ez a szabadság, a felszabadultság, az öröm érzését kelti, mely 

által sokkal nagyobb annak az esélye, hogy a vásárló élményként éli meg a vásárlást. Ez 

az elrendezés főleg a ruházati üzletekre jellemző.  

4.3. Humán környezet 

A vásárlás során nem egyedül tartózkodunk az üzletben. Jelen van esetleg az 

ismerőseink közül valaki, aki elkísért minket, az eladók, valamint a többi nézelődő, 

vásárló.  

A humán környezet jelenlétének azért lehet meghatározó szerepe, mert kiválthat 

kellemes és kellemetlen hatást is. Amennyiben olyan ismerősünkkel vásárolunk, aki 

folyton beleszól a döntéseinkbe, esetleg neki tart nagyon sokáig a szükséges döntés 

meghozatala, vagy csak egyszerűen nem szeretünk a társaságában lenni, akkor a vásárlás 

inkább feladatszerű. Abban az esetben azonban, ha a jelenléte által kialakul a kellemes, 
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baráti hangulat, a termékek közötti válogatásban, döntésben segítő társra lelünk, akkor jön 

az a felemelő boldogságérzet, melyet élménynek hívunk. 

Az eladószemélyzet hatása is lehet pozitív és negatív. Kedves, segítőkész eladók 

esetében nem érezzük feszélyezve magunkat. Azonban mikor ez a kedvesség átcsap 

túlzott segítőkészségbe, a személyzet már túlságosan „nyomul”, akkor legszívesebben 

menekülnénk az üzletből. Akkor sem lép fel az élmény érzése, hogyha esetleg gorombán, 

mogorván, durván viselkednek velünk. 

A többi vásárló jelenlétének hatása nem igazán az egyes egyének magatartásából 

adódik, hanem mint „tömeghatás” értelmezendő. Természetesen mindig akadnak, akiket 

ki lehet emelni a tömegből kedvességük vagy épp gorombaságuk miatt, de véleményem 

szerint a vásárlások során a többi vásárlót egy egységként érzékeljük. Egyéniségfüggő, 

hogy ki milyen helyzetben érzi jól magát. Van, aki akkor szeret vásárolni, mikor alig 

vannak az üzletben, de olyan is akad, aki szereti, ha nem egyedül kell járkálnia a sorok 

között. Ennek fordítottja is igaz, hiszen sokan frusztrálva érzik magukat, hogyha egy 

kihalt üzletbe kell belépniük, úgy érzik, csak őket figyelik. 

4.4. Megfelelő lelkiállapot 

Néha az emberek egyik pillanatról a másikra képesek életvidám állapotból a 

legmélyebb letargiába esni és fordítva is igaz ugyanez. Pillanatnyi hangulatunk képes 

nagyon nagymértékben befolyásolni azt, hogy mit, mikor, hol és mennyit vásárolunk.  

Az ideális állapot természetesen az, amikor van kedvünk ahhoz, amit éppen 

csinálunk (jelen esetben a vásárláshoz). Ilyenkor akkor is kellemesen, gondtalanul, jó 

hangulatban telik az idő, hogyha csak kikapcsolódásra vágyunk és akkor is, ha aktívan 

részt kívánunk venni az eseményekben. Szerencsétlenebb az eset akkor, ha nincs kedvünk 

vásárolgatni. Ilyenkor mindkét az előbb jelzett esetben idegesek, kedvetlenek, levertek 

vagyunk, és inkább minél előbb szabadulnánk a helyzetből.  

Jellemző, hogy amennyiben jókedvben telik a vásárlás, akkor olyan termékeket is 

megvásárolunk, melyekben egy rosszabb pillanatunkban esetleg számos hibát vélnénk 

felfedezni. Az impulzusvásárlás is jellemzőbb a kellemesen felfokozott kedélyállapotban. 

Előfordulhat az is, hogy a vásárlás közben változik meg a kedélyállapotunk. Rossz 

hangulatunk lehet például akkor, ha sokat kell sorba állni, cipekedni, kifáradunk és így 
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már semmi kedvünk vásárolgatni. De támadhat jó kedvünk is, annak ellenére, hogy nem 

szívesen indultunk el vásárolni, például ha meglátunk egy olyan terméket, amire már rég 

vágytunk és hihetetlen módon még le is van árazva, így meg tudjuk vásárolni. Ez 

sikerérzettel tölt el, ami boldogsághoz vezet.  (Törőcsik, 2007) 

5. A KUTATÁS 

A téma vizsgálatához a „storytelling” módszerét alkalmaztam, melyet a 

későbbiekben mutatok be bővebben. Ennek során rövid, egy oldalas beszámolók születtek 

egy órai feladat keretében. A kutatás során az alanyok feladata az volt, hogy írják le egy 

olyan élményüket, mely vásárlásaik során adódott. Így tehát lényegében nem is 

storytellingről, hanem inkább „storywritingról” beszélhetünk, hiszen a megkérdezés 

lényegében írásban történt. A beérkezett írások között volt csupán pár soros beszámoló is, 

azonban kétoldalas munkák is születtek.  

Ezen írások feldolgozása útján szeretnék rámutatni, hogy milyen tényezők 

befolyásolják azt, hogy egy vásárlás akár pozitívan, akár negatívan, de emlékezetessé 

váljon. A feladat megoldása kapcsán az élmény leírásán kívül megadták még a 

tesztalanyok a nem, az életkor, a képzési munkarend, a szóban forgó vásárlás helyének és 

tárgyának paramétereit is.  

5.1. A minta 

A kutatás során összesen 52, pécsi kötődésű mesterszakos férfit és nőt kérdeztem 

meg egy emlékezetes vásárlásukról. A mintában 36 fő volt nő (69,23%), 16 fő pedig férfi 

(30,76%). Az átlag életkor 25, 35 év.  

A vásárlás tárgyát illetően az alábbi kategóriákat állapítottam meg: 

ruházat/kiegészítő, elektronikai cikk, élelmiszer, presztízstermékek (magas árkategória), 

valamint az egyéb kategóriába kerültek a fentiekbe nem sorolható vásárolt termékek. 

Ilyen volt például a repülőgép makett, bútor, bicikli stb. A beszámolók során a 

legmagasabb arányban a ruházati termékek, kiegészítők szerepeltek. Ez következhet a 

nők magas arányából, vagy esetleg abból, hogy a ruházat vásárlása viszonylag gyakori és 

mindennapos. Az élménytermékek arányait az 1. ábra mutatja. 

d

b  
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2. ábra: Vásárlás helyszínei

 

 

 

 

 

 

 

 

A vásárlás helyére vonatkozóan a következő kategóriákat különböztettem meg: 

nagyobb bevásárlóközpont/áruház (például Árkád Pécs, Tesco stb.), bevásárlóközponton 

kívüli kisebb üzlet/márkabolt, online vásárlás, külföld, illetve az egyéb kategória, 

melyben olyanok szerepelnek, mint például a lakásvásárlás esete, ahol nem tudunk ilyen 

helyszíneket megjelölni. A legjelentősebb helyszín, a várakozásaimnak megfelelően, a 

bevásárlóközpont kategóriája lett, ezen belül is a pécsi Árkád.  Ez az eredmény 

valószínűleg azért született, mert Pécsen az Árkád a legjelentősebb bevásárlásra alkalmas 

hely, rengeteg különféle üzlet található meg benne, érdeklődéstől függetlenül mindenki 

megtalálhatja a keresett termékeket, valamint a korosztály talán legkedveltebb vásárlási 

célpontjának számít. A bevásárló-helyszínek megoszlását a 2. ábra mutatja: 

      

 A levelezős és nappali tagozatos megkérdezettek megkülönböztetése azért lehet 

fontos, mert általában véve a nappali tagozatos hallgatók még nem rendelkeznek saját 

jövedelemmel, több időt fordítanak vásárlásra és korosztály szerint is inkább a 18-25 

évesek közé tartoznak (megkérdezett nappalisok átlag életkora: 23,35 év).  A levelezősök 

viszont nagyrészt rendelkeznek saját jövedelemmel, kevesebb idejük jut a felhőtlen 

vásárlásra, korosztály szerint is inkább a 25-35 évesek közé tartoznak (átlag életkor: 

27,35), valamint többségükben budapesti lakosok, marketingterületen dolgoznak, 

Forrás: Saját szerkesztés 

Forrás: Saját szerkesztés 
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munkájukból kifolyólag sűrűn utaznak külföldre is. A mintában mindkét csoport 26-26 

fővel képviselte magát. 

Az „elmesélt” történetek között találunk pozitív illetve negatív élmény-leírásokat 

is. Természetesen a pozitív történet volt túlsúlyban. Ez némileg ellentmondásos, mert az 

emberek (főleg a magyarok) általában szeretnek panaszkodni, jobban megjegyzik a 

negatív élményeket és előszeretettel adják tovább másoknak, míg a pozitív élményeket 

úgymond természetesnek veszik, és nem érzékelik olyan mértékben. Másrészt viszont az 

eredmény abból eredhet, hogy a feladatot úgy jelöltem, mint élményleírást. Az élmény 

szóra pedig általában pozitív élményként asszociálunk. Néhány megkérdezett az elmesélt 

történetet egyaránt tüntette fel pozitívként és negatívként is, így összességében pozitív 

élményt 41 fő írt le (78,84%), negatív élményről pedig 14 fő számolt be (26,92%). 

5.2. A módszer – storytelling 

A módszer, mellyel a témába mélyebben kívánok beleásni, a storytelling. Lényege, 

hogy a megkérdezettek történetei alapján elemzem azokat a hatásokat, melyek 

befolyásolhatják a vásárlás során jelentkező élmény mivoltát, létrejöttét. Az elemzés 

során rövid idézetekkel demonstrálom, igazolom majd állításaim igazát, esetleg cáfolatát.  

A kvalitatív (feltáró jellegű) kutatási módszerek közül a legősibb és legalapvetőbb 

vizsgálódási mód az interjú, mélyinterjú. A mélyinterjúk lényege, hogy mások 

tapasztalatait megismerjük és megértsük, és feltárjuk azt, hogy ezeket az élményeket, 

tapasztalatokat miként értelmezik. A mélyinterjúk során nyílt kérdéseket használnak. A 

nyílt kérdések eredményeként születnek meg az emberek történetei az életről, 

önmagukról, jó és rossz tapasztalataikról, élményeikről. „A történetek a megismerés 

útjai”. (Seidman, 2002 17. o.)  

A „történet” szó a görög „histor” kifejezésre vezethető vissza, mely a bölcs, tanult 

embereket jelöli. A történetek átadása, elmesélése egy értelmezési folyamat. Értelmezik 

és kiemelik a fő részleteket a rengetegféle élmény kavalkádjából.  

Lényegében egy olyan eszközről értekezünk, mely elfogadtatja az idegent, az újat, 

az ismeretlent. Talán semmi más nem képes olyan hatékonysággal és gyorsasággal a 

kulturális határvonalakat, szakadékokat áthidalni, mint egy olyan történet, melynek 

lényegét mindenki megérti kortól, nemtől, kultúrától, bőrszíntől függetlenül, hiszen nem 
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bonyolult magyarázatokat, ábrákat kell megjegyezni és továbbadni, csupán egyszerű, 

szórakoztató és ezáltal emlékezetes történeteket. (Frenzel et al., 2004) Paulo Coelho 

szavaival élve: „Ami a valóságot illeti, az csak egy történet, amit mások meséltek nekünk 

a világról, és arról, hogyan kell viselkednünk benne.” (Civitas Diaboli, 2011. június 9.)  

Aki a „mesélés-ben” meglátja az erőt, és a történetekben szereplő apró részleteket 

és tudást elsőként veszi komolyan és érti meg, az jelentős versenyelőnyre tehet szert a 

termékei előállításában, és ezzel vásárlókat nyerhet meg magának. A fő cél annak elérése, 

hogy mind az alkalmazottak, mind az ügyfelek lehetőleg pozitív töltetű élményekkel 

rendelkezzenek és ezeket el is meséljék másoknak. Ezekből a történetekből, melyek a 

személyes tapasztalatokon alapulnak, rengeteg dolgot lehet tanulni a vásárlóinkról, a 

szokásaikról, arról, hogy mit várnak el egy terméktől vagy szolgáltatástól, hogy mivel 

elégedettek és mivel nem annyira. Az ő történeteik építhetik (vagy épp rombolhatják) egy 

cég vagy egy márka imázsát, és azok változtathatják meg az emberek fejében élő képet a 

termékekről.  

Ezért fontos, hogy a történetekben az embereket és dolgokat, körülményeket és 

benyomásokat egy egységes rendszerben kezeljük, hiszen azok csak egységben nyerik el 

értelmüket, lépnek szinergiába egymással. Nem választható szét a körülmény és a 

tapasztalat egymástól, hiszen külön-külön talán teljesen más jelentéssel bírnának, de 

együttesen olyan erőt képviselnek, mely rendkívül jól felhasználható például egy 

termékfejlesztő vagy szolgáltató számára. Az összefüggések folyamatos vizsgálata fontos, 

ha meg akarjuk ismerni az emberi magatartás legalapvetőbb viszonyait. Ahhoz, hogy ezt 

a lehető legjobb és leghatékonyabb módon tehessük meg, érdemes alkalmazni az 

úgynevezett Harun-al-Raschid szabályt. (Frenzel et al., 2004) 

Harun-al-Raschid nem csupán a 7. század végi virágzó Bagdad kalifája, Közép-

Kelet hatalmas uralkodója volt, hanem a tudományok és művészetek kutatója, költő, 

tanult államférfi és kiváló szónok valamint rendkívüli hallgatóság. Nagy szerepe volt az 

1001 éjszaka meséi című történetgyűjteményben, hiszen a mesék uralkodásának ideje 

alatt játszódtak, sokukban ő maga is szerepel.  

Harun-al-Raschid négy szabályt alkotott annak érdekében, hogy a történetek 

mögött képessé váljunk felfedezni a mögöttes tartalmat, ami által képesek leszünk feltárni 

az emberek legmélyebb gondolatait. Az első szabály szerint ahhoz, hogy meghallhassuk 
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ezt a mögöttes tartalmat, vissza kell fognunk saját személyiségünket. Nem az a fontos, 

hogy a mi személyünk ki tudjon teljesedni, nem nekünk kell a középpontban állni, hanem 

annak, aki a történeteit meséli. Hagyni kell, hogy kibontakozhasson, hogy legyen 

lehetősége belemélyedni az emlékeibe, az ezekkel együtt járó érzéseibe, érzelmeibe. 

A második szabály értelmében nyitottnak kell lenni a másik történetei iránt. 

Érdeklődni kell, bíztatni kell a mesélőt, hiszen ha azt érzi, hogy minket nem érdekel az, 

amit mesél, akkor nem is fogja beleadni szívét-lelkét a történetekbe. Emellett fontos az is, 

hogy ha olyat mesél, ami a mi elveinkkel, értékeinkkel ellentétben áll, azt nem szabad 

megkérdőjelezni, vagy vitába szállni vele. El kell fogadni, hogy különbözőek vagyunk, 

más a véleményünk, mások a tapasztalataink. Ezt jelenti a nyitottság. 

A harmadik szabály azt mondja ki, hogy az „egész” rengeteg apró adatból, 

mozzanatból tevődik össze. Az a részlet is fontos lehet a végkifejlettben, amit nem 

gondolnánk lényegesnek. Ezért figyelemmel kell kísérni minden apró összetevőt, csak így 

állhat össze végül a nagy egész, melyből kiderülnek a legrejtettebb információk. 

A negyedik szabály szerint nem szükségszerű bölcsnek lennünk ahhoz, hogy 

meghallgathassuk mások történeteit, de azáltal, hogy odafigyelünk a többiek 

mondandójára, bölcsekké válhatunk. Sok igazság van ebben, hiszen azáltal, hogy 

meghallgatunk másokat, tanulhatunk tapasztalataikból, élményeikből, hibáikból, és ezt 

nagyon jól fel lehet használni későbbi életünk során. (Frenzel et al., 2004) 

Amint már írtam, a legjobb történetekben nem puszta tényekről van szó, hanem 

arról, hogy ezek miképp kapcsolódnak egymáshoz, milyen összefüggéseket alkotnak, és 

aki megéli a történetet, hogyan értelmezi, milyen érzelmeket kapcsol hozzá. Hiszen ők a 

történetek szereplői, akiknek érzelmeik, benyomásaik vannak, őket minősítjük a történtek 

alapján. A hallgatóság ezekkel a szereplőkkel képes azonosítani magát, képes beleélni 

magát a helyzetükbe. A történetek a múltbeli eseményeket is kézzel foghatóbbá teszik, 

ezáltal keltik fel az érdeklődést, őrzik meg érzelmi töltetüket és ezért mesélik tovább őket. 

A storytelling módszere tehát nagyon hatékony és egyszerű módja annak, hogy 

felmérjük és felülvizsgáljuk a vásárlók, esetleg az alkalmazottak szükségleteit, hogy 

mivel elégedettek, mivel kevésbé, mire lenne még szükségük. Az alkalmazottak esetében 

ez azért fontos, mert ők ugyanúgy továbbadják történeteiket a cégről, a termékekről, a 

minőségről a környezetüknek, és ez véleményem szerint még nagyobb hatással lehet az 
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adott cég illetve márka imázsára, mint az egyes vásárlók véleménye, hiszen ők igazán 

belelátnak a tevékenységbe, és ha akarják, hihetetlen gyorsan képesek elterjeszteni a 

negatív illetve pozitív történeteiket.  

Vásárlók esetében a legfontosabb talán annak feltárása, hogy mi a fontos 

számukra. Mi befolyásolja a döntéseiket? Mi vezérli a terveiket, cselekedeteiket? 

Hatékonyan kideríthető a vásárlók minőséghez fűződő viszonya, magatartása különböző 

helyzetekben, szükségleteik, életstílusuk. (Frenzel et al., 2004) A történetek mesélése (és 

hallgatása) alkalmat ad arra, hogy olyan lehetőségeket is megismerjünk, melyekre talán 

nem is gondoltunk. Mindig ott rejlik annak a lehetősége, hogy olyan értékeket fedezünk 

fel, melyeket talán nem is kerestünk. A mesélők tudását, gondolkodásmódját, kreativitását 

és találékonyságát rendkívüli mértékben lehet felhasználni nemcsak arra, hogy magunkat 

fejlesszük az ő igényeiknek megfelelően, de a történetek szereplőit is könnyebb ezáltal 

aktivizálni és reagálni a szükségleteikre.  

Azoknak a történeteknek, melyek az eladást célozzák, három fontos eleme van. Az 

első, hogy legyen benne valamiféle konfliktus. A konfliktushelyzet felkelti a figyelmet, 

kíváncsivá tesz. A második egy megoldási lehetőség kínálása, mely feloldja a konfliktust. 

A harmadik a fókuszpont. A fókuszpont az, amire a történet összpontosít, esetünkben a 

termék vagy a márka. Erre kell elsősorban emlékeznie a hallgatóságnak, tehát érdemes 

izgalmasan és színesen keretbe foglalni. Fontos még, hogy a sztorinál nem 

alapkövetelmény, hogy humoros és vicces legyen, de tény, hogy humorral ezerszer 

könnyebb megtartani a figyelmet és belopni magunkat az emberek emlékezetébe. 

(Németh, 2010) 

A jó sztorik úgymond egyéni életet élnek. Kikerülnek a tömegkommunikációs 

csatornákból, ki a nappalinkból abban az esetben, ha továbbmesélik őket. A „pletyka” 

hihetetlenül gyorsan képes terjedni, és hatalmas eredményeket képes elérni.  

Lényeges mozzanat az is, hogy a történetünk, melyet azzal a céllal mesélünk, 

hogy új vásárlókat nyerjünk, jól köthető legyen a szóban forgó termékhez, márkához. 

Biztosan ismerős a helyzet, hogy egy történetet fel tudunk ugyan idézni, de arra már nem 

emlékszünk, hogy mely termék, márka kapcsán hallottuk ezt a jó sztorit. Így pedig nem ér 

szinte semmit az egész történetmesélés, hiszen nem generál további vásárlásokat. (Frenzel 

et al., 2004) 
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A storytelling lényege tehát a figyelem és a nyitottság, melyek segítségével 

olyasmikre találhatunk rá, melyekre nem is gondoltunk, melyeket nem céloztunk meg 

tervszerűen. A történetmesélés e formája elsősorban a megtalálás kiváló módszere, nem 

pedig a keresésé. 

5.3. „Élménytényezők” hatása 

Kutatásom fő mozzanata azon tényezők vizsgálata, melyek képesek lehetnek a 

pozitív vagy negatív élmények előidézésére. Ezek a tényezők lehetnek a hallás, látás, 

szabadidő eltöltése, a társas lét élvezete, maga a termék vagy szolgáltatás, az eladóhely 

jellege, az eladószemélyzet és a vásárlás során uralkodó lelkiállapot. Előzetesen azon a 

véleményen voltam, hogy a legnagyobb befolyással az eladószemélyzet fog bírni, esetleg 

a termék a minőségével. Nagy szerepet tulajdonítottam még a látható elemeknek, 

valamint a lelkiállapotnak is. 

A rövid történetek feldolgozása azonban egy kicsit más fejleményeket mutatott. A 

mesélők közül senki sem tulajdonította az érzett élményt a zenének, vagy a látható 

elemeknek, dekorációnak, színvilágnak, de a szabadidő eltöltése sem került szóba egyik 

történetben sem. Ez abból következhet, hogy vélhetően az előbbi kettő hozzájárult az 

élményhez, azonban a tudatalatti szintjén hatott. A szabadidő eltöltéseként jelentkező 

vásárlás pedig vélhetően nem olyan gyakori ezen korosztályok körében (inkább a 

fiatalabb, 13-17 évesek körében gondolnám jellemzőnek).  

Így maradt öt olyan tényező, melyet érdemesebb közelebbről is megvizsgálni: a 

társas lét, a termék, az eladóhely jellege, az eladószemélyzet, valamint a lelkiállapot. 

Némely történetben többféle tényező is felbukkan, ezek alapján a leginkább befolyásoló 

tényező maga a termék vagy szolgáltatás. A további sorrend az alábbiak szerint alakul: 2. 

eladószemélyzet, 3. eladóhely jellege, 4. lelkiállapot, 5. társas lét. 

Az eredmények előzetes véleményemet cáfolják, hiszen a látható elemek nem 

játszanak semmilyen szerepet, a lelkiállapot is hátrébb helyezkedik el a sorban. Az első 

két „helyezett” azonban megegyezik azzal, amit a kutatás előtt gondoltam. Az említett 

tényezők mennyiségbeli eloszlását a 3.-as ábra mutatja. 



 

24 
 

43%

38%

11%

5%

3%

Termék/szolgáltatás

Eladószemélyzet

Eladóhely

Lelkiállapot

Társas lét

 

Látható, hogy a megkérdezettek kiemelkedő szerepet juttatnak a terméknek és az 

eladószemélyzetnek, ezekhez képest a másik három tényező elenyésző. A továbbiakban 

ezekkel foglalkozom mélyebben. Azonban emellett fontos megjegyezni azt is, hogy a 

vizsgált esetekben nem pusztán a „száraz” vásárlás jelentette az élményt, hanem valami 

olyan plusz, ami talán nagyobb mértékben járult hozzá az élmény létrejöttéhez. Ilyen 

lehet például az élet egy nagy eseménye, egy régóta vágyott és imádott termék stb. 

5.3.1. Termék és szolgáltatás 

A termék maga képezi a vásárlások tárgyát. Akár „muszájból”, akár szórakozásból 

vásárolunk, mindig megnézzük a minőséget, árat, funkciókat, garanciákat, gyártókat stb. 

Előzetes véleményem szerint a legtöbb vásárló akkor elégedett a termékkel, és akkor lesz 

emlékezetes számára a vásárlás, ha a vásárolt termék minősége kiemelkedő (vagy épp 

kritikán aluli), ha jelentős engedményeket kap a vásárlás során, vagy esetleg olyan 

szolgáltatások kapcsolódnak hozzá, melyekre nem számított. A termék, mint tényező 

vizsgálatakor a minőség, ár, csomagolás/kinézet, valamint a kapcsolódó érzelmi töltet 

lesznek a fő szempontok. 

Minőség szempontjából kiemelkedőnek mondhatjuk azokat az eseteket, mikor 

olyan árura tehetünk szert, melyek tartósak, rendkívül kimunkáltak, egyszersmind 

tökéletesek. Ennek meg kell említeni az ellentétét is, mikor a termék már nagyon kevés 

használat után is elromlik, használhatatlanná válik. A kereskedők, forgalmazók érdeke 

ésszerűen az lenne, hogy kiváló minőséget biztosítsanak, így elégedett és hűséges 

vevőkre tehetnének szert. Azonban sajnos napjainkban azt a „trendet” tapasztalom, hogy 

sok üzletben meglehetősen silány minőségű termékeket árulnak, így próbálva elérni, hogy 

mivel hamar tönkremegy az adott termék, újra meg kell majd venni. Azonban az 

3. ábra: „Élménytényezők” fontossága 

Forrás: Saját szerkesztés 
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elégedetlen vásárló nem fog még egyszer abba az üzletbe menni, ahol a rossz minőséget 

vette, így ezen áruk gyártójának, forgalmazójának terve füstbe megy. 

Megkérdezéseim során kiváló minőségű termékről főleg ruházati termékek esetében 

volt példa. Sok esetben már egy erős márkahűség is társult hozzá előzőleg, és a mesélő 

erős erőfeszítéseket tett azért, hogy például külföldről beszerezze a szóban forgó 

terméket. 

„(…) megtapintottam a sapkát, és érezni lehetett rajta, hogy egy minőségi darabról 

van szó. Nagyon finom anyaga van, és nagyon vigyázok rá.” /H. V./ 

„(…) a minőség kiváló, a szín, a méret mintha nekem tervezték volna.” /H. B./ 

Ezen idézetek mesélői mind úgy érzik, hogy a megszerzett termék szinte értük él, és 

mindent megtesznek majd azért, hogy ne essen baja, minél tovább képes legyen 

megőrizni hibátlan formáját. 

A silány minőségre is bőven találhatunk példákat. Ez az „élmény” főként a vásárlás 

után lép fel, egy bizonyos idejű használat után. Sajnálatos módon ez az idő legtöbbször 

jóval rövidebb, mint amire a vásárló számított és amennyit elméletben a terméknek ki 

kellene bírnia.  

„(…) A negyedik héten tűnt fel, hogy a cipő mindkét talpa elkezdett leválni, a 

feliratok elkezdtek megkopni, a cipőfűző elszakadt, a cipő belső bélése pedig olyanná 

kezdett válni, mintha öt éve hordanám.”/M. M./ 

„(…) 2010. december elején vettem egy csizmát, (…) egy hónapot hordtam, és 

teljesen szétment. (…) Mikor visszavittem, akkor teljesen ki voltak akadva, hogy miért 

nem vittem vissza előbb, miért csak akkor. (…) Mindenesetre elküldték bevizsgálásra, és 

ott is azt állapították meg, hogy nem anyaghiba, és nem gyártási hiba. (…) Nem is 

cserélték ki a csizmát, (…) még ők voltak felháborodva.” /Sz. T./ 

Látható, hogy a vásárolt termékek nagyon rövid időn belül érték el a 

használhatatlan állapotot, és a gyártó/forgalmazó nem vállalt felelősséget egyáltalán. Még 

akkor sem mehetne tönkre egy „minőségi” termék ennyi idő alatt, ha „nem 

rendeltetésszerűen” használják. 
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Az ár és engedmények szempontjából a legnagyobb élményt az okozhatja, ha 

jelentős árengedménnyel vásárolhatjuk meg a kiszemelt prédát, vagy esetleg ajándékokat 

is kapunk mellé. Erre egy nagyon jó példa az alábbi eset. Fontos még megjegyezni, hogy 

az eset jegygyűrű vásárlása közben történt, így már amiatt is emlékezetessé vált a 

vásárlás, hogy egy fontos eseményre, életük nagy napjára készültek a vásárlók. Az 

ajándékokat csak a vásárlás után említették nekik, így nem mondható, hogy ezzel 

csábították magukhoz a vevőket.  

„(…) még a szín és a forma variálására is lehetőségünk volt. (…) 35-40%-kal 

alacsonyabb árat kaptunk az aranyra, (…) a briliáns is ajándék volt! Ajándékba kaptuk 

még a nemesfa díszdobozt, a gravírozást, az örökös garanciát, a későbbi méret alakítást, 

(…) a használat során előforduló karcolások eltüntetését is, (…) még egy üveg bort is 

kaptunk ajándékba.” /H. K./ 

A csomagolásnak hatalmas szerepe van a vásárlásokra. Pszichikai kutatások is 

kimutatták már, hogy a színek, a formák, a minták, a feliratok milyen mértékben képesek 

befolyásolni azt, hogy a vásárló melyik terméket vásárolja meg, vagy egyáltalán vásárol 

e. Különleges pszichikai hatása van a különböző színeknek önmagukban is, és egymással 

szerepelve is. A pasztellszínek például drágább, magasabb minőségű termékeket 

hivatottak „öltöztetni”, a rikító, élénk színek pedig rendszerint olcsóbb, alacsonyabb 

minőségű „tömegáruk” érzetét keltik. (Sas, 2007) 

A kutatásom során legtöbben a termék design-ját, kialakítását, esetleg a hozzá 

kapott dobozkát dicsérték. Az alábbi idézetek is ezt tárják elénk. 

„Nagyon beleszerettem a dizájnjába, az egyszerű, markáns megjelenésébe, és 

mivel a műszaki paraméterei is teljesen tökéletesek voltak, egyre jobban úgy éreztem, 

hogy ezt nekem találták ki, kell nekem.” /K. A./ 

„(…) oda voltam teljesen a gyönyörű, igényes csomagolástól (…). Egy nagyon 

helyes és igényesen kidolgozott dobozka ad otthont a megvásárolt ékszernek, melyet 

később akár ékszerdoboznak is használhat az ember.” /H. A./ 

 Szinte megszólította őket a csomagolás, a kinézet, és ez az, ami végül meggyőzte 

őket, hogy igenis ez lesz a megfelelő termék számukra. Végérvényesen beleszerettek. 

Negatív élmény nem került elmesélésre. Akkor beszélhetnénk talán negatív élményről e 
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téren, hogyha például egy márkás termék szakadozott, igénytelen csomagolásban kerülne 

a polcokra, esetleg már eleve megrongált állapotban kerülne kiállításra.  

 Megemlékezhetünk még egy olyan esetről is, amikor az jelent élményt a vásárló 

számára, hogy valami olyat lát a termékben, amit eddig még soha másban. Esetleg 

nagyon régóta vágyott már rá, és most végre sikerült. Igazi státustermékként tekint a 

termékre, még akkor is, ha az csak számára ilyen jelentős. Erre lehet példa a következő 

eset, melyben a mesélő kisfiúként vehette meg a régóta áhított fényképezőgépet, melyet 

lehet, hogy nem használt sokat utána, de olyan élményt jelentett, hogy végre össze tudta 

magának spórolni a szükséges pénzt, ezáltal megszerezhette a gépet és „nagynak” 

érezhette magát tőle, hogy azóta sem felejtette el. 

„(…) egy ilyen, mai szemmel persze bóvli vacak fényképezőgép az akkori kézi 

élességállítású, ódonnak tűnő NDK Beirettés közegben olyan „menő” volt, hogy ma sincs 

az az iPhone, ami hasonló státuszértékkel bírna. (…) Édesapám az eladótól még egy 

tekercs 36 kockás(!) Kodak(!) színes(!) filmet is kért. Ez aztán tényleg non-plus ultra 

királyság volt…” /K. G./ 

 Az az érzés, az a tudat, hogy a vásárolt termékkel a lehető legjobbat tesszük 

magunkért, elkötelezetté tehet a termék, a márka iránt. Ez az érzés elkísér a következő 

vásárlásunkra is, és amint megvesszük ismét azt a terméket, amely ennyire jól bevált, 

ismét élményként élhetjük meg a vásárlást, hiszen már alig várjuk, hogy ismét 

kipróbálhassuk, kényeztethessük magunkat. 

„Egyszerűen azt érzem, mikor használom ezt a testápolót, hogy a lehető legjobbat 

adom a bőrömnek. (…) Az az érzés, amit nyújt számomra tett elkötelezetté a márka 

mellett.” /Sz. A./  

Megállapítható tehát, hogy a vásárolt termék járul hozzá legnagyobb mértékben 

ahhoz, hogy a vásárló a vásárlás során vagy után élményekkel gazdagodjon. A termék 

önmagában legtöbbször a vásárlás után adja meg az élményérzetet, legyen az az élmény 

pozitív, vagy negatív. 
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5.3.2. Eladószemélyzet 

Véleményem szerint a megfelelő eladószemélyzet megválasztása az a mozzanat, 

amin egy üzlet sikere áll, vagy bukik. Az eladóknak emberszeretőknek, türelmeseknek, 

segítőkészeknek és kedveseknek kell lenniük. A magánéleti problémákat nem szabad 

bevinniük a munkahelyükre. Idegességüket, levertségüket, mérgüket semmi esetre sem 

tölthetik ki a vevőkön. Ahogy mondani szokták, a vevőnek (és a főnöknek) mindig igaza 

van. Nos, ezzel a mondással sok eladó nem teljesen ért egyet, és sokszor mogorvák, 

ingerültek a vásárlókkal szemben, vagy épp nem igazán akarnak segíteni a nézelődőknek. 

Számos példa reprezentálja ezt a hozzáállást, mely olyan maradandó „élményben” 

részesíti a vásárlót, ami esetleg elronthatja az egész napját, és az biztos, hogy abba az 

üzletbe nem fog többet betérni. 

Gyakori az a helyzet, mikor az eladószemélyzet durva kifejezésekkel illeti a 

vásárlót, megsérti, esetleg a háta mögött beszéli ki. Ez természetesen nagyon illetlen 

dolog, és még akkor sem helyénvaló, ha esetleg a vásárló valami helytelen dolgot tett. 

Főleg nem akkor, ha a viselkedés csupán az eladó lelkiállapotából, vagy egyéb 

tényezőkből akad. Az ostor azonban az ártatlan vásárlón csattan, aki természetesen 

igencsak negatív élményekkel gazdagodik ez által. 

„(…) A kiválasztott felső cipzáras fajta volt, simán bele tudtam bújni, nem kellett 

levennem a pólómat, így gondoltam, emiatt nem vonulok be a próbafülkébe, (…) 

megnéztem tehát a kinti tükör előtt. Ekkor arra lettem figyelmes, hogy az egyik fiatal 

eladó hölgy épp azt ecseteli barátnőjének, hogy „mindjárt hazazavar, mitképzelez, 

ésegybkéntis…” (…) Nem is lett volna az egésszel semmi bajom, ha képes a 

mondanivalóját civilizáltan közölni, nem pedig dödögve a barátnőjének, később pedig 

nekem, mindenféle arcjáték és hangeffektusok kíséretében.” /Sch. Cs./ 

„(…) Megkérdeztem a „szimpatikus” eladóhölgyet, hogy ezekből a farmerekből 

csak ilyen pici van, vagy van a raktárban nagyobb. Erre ő végigmért és szó szerint ezt 

mondta: „Ez egyáltalán nem kicsi, vagy inkább úgy mondom, nem a farmer a kicsi.” 

/Sz. K./  

Meg kell jegyezni azt is, hogy a kedves eladó segítségére nem lehet minden 

esetben nyugodt szívvel számítani. Nagyon fontos lenne az, hogy ha a vásárló segítséget 

kér, készségesen és türelmesen fogadjuk kérdéseit, kéréseit. Ez alatt nem azt értem, hogy 
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minden lépését figyelni kell, hiszen azt sokan nem szeretik (láthatjuk majd a 

későbbiekben), csupán készen kell állni az esetleges segítségnyújtásra. Hiszen lényegében 

ez az eladószemélyzet feladata. A következő példák olyan helyzeteket tárnak elénk, ahol 

az eladó egyáltalán nem, vagy csak nagy duzzogva segített a vásárlónak. 

„(…) odament az eladóhoz és megkérdezte, hogy kibonthatná-e a csomagolást, 

mert fel szeretné próbálni. Erre az eladó magából kikelve, felháborodottan közölte, hogy 

mit gondol magáról, mert ha felpróbálja és mégsem jó, akkor felbontotta a csomagolást 

és neki (mármint az eladónak) újra össze kell hajtania az inget és visszacsomagolni. Erre 

a párom mondta, hogy rendben, akkor ez esetben nem próbálja meg, és nem veszi meg. 

Mikor ezt meghallotta az eladó, rögtön jött utána és ő maga csomagolta ki az inget.”    

/H. V./ 

 „Egyszerűen nyűg volt az eladónak vagy tulajdonosnak a rendelés.” /Sz. Zs./ 

Ezen vásárlások ugyan élményt jelentettek a vásárlók számára, azonban egy olyan 

negatív töltetű élményt, mely talán elkíséri őket még nagyon sokáig. Azon túl, hogy 

többet nem fognak abban az üzletben vásárolni, ahol megsértették őket, semmibe vették 

őket, az is fontos, hogy az eladók nagy valószínűséggel elrontották a vásárlók napjait, 

hangulatát. 

Mindezek mellett azonban pozitív esetekre is számos példát találhatunk, 

melyekben az eladók nagyon kedvesen, segítőkészen állnak a vásárlók rendelkezésére, 

nagy szakértelemmel rendelkeznek, nem tolakodóak, elismerik, ha hibáztak, és azt 

éreztetik, hogy tényleg értünk vannak. Nem az a lényeg számukra (természetesen csak 

látszólag), hogy minél nagyobb értékben vásároljunk, hanem a kényelmünk, 

komfortérzetünk kiszolgálása, és hogy segítsenek megtalálni a számunkra legmegfelelőbb 

ajánlatot.  

„A győztes értékesítő pozitív hozzáállása és stílusa, mely maximálisan vevőbarát 

volt, minket meggyőzött és ezzel a pozitív hozzáállással az sem zavart bennünket, hogy a 

legtávolabbi kereskedésbe kell menni. (…) Az egész kereskedés stílusa, hozzáállása a 

vevőkhöz jó érzéssel töltött el bennünket, abszolút sikerült azt éreztetniük, hogy ők vannak 

értünk és nem mi értük.” /H. V./ 
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„Az üzletbe érve egy középkorú, laza öltözetű, kopaszra nyírt férfit találtunk, aki 

az első megdöbbenésünket feledtető kedvességgel és odafigyeléssel fogadott minket. 

Egyből elénk hordta a teljes kínálatot – szemben az eddig tapasztalt hozzáállásokkal – és 

kedvünkre válogathattunk a több tucat variáció közül.” /H. K./ 

Az, hogy egy eladó ennyire kedvesen és jó modorral kezeli a vendégeket, olyan 

pozitív energiát képes sugározni, hogy az talán elkíséri a vásárlót még sokáig. Jó érzéssel 

tölt el, hogy vannak még ilyen emberek is a mai világban. Véleményem szerint ez a 

lehető legpozitívabb élmény mind közül. 

A reklamációk fogadása során nem mindenki képes a helyzetet megfelelően 

kezelni, azonban amennyiben mégis, az mindenki számára pozitív élmény lehet. Az eladó 

számára azért, mert sikerült megfelelő módon kezelnie a problémát, a vásárló számára 

pedig azért, mert azt érezheti, hogy igenis törődnek vele, és mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy a lehető legjobbat kapja. 

„(…) visszament az információs pulthoz reklamálni, hogy magasabb árat 

számoltak fel, mint ami fel volt tüntetve. A pult mögött ülő hölgy nagyon udvariasan 

elnézést kért, visszament, ellenőrizte, hogy valóban az alacsonyabb ár van-e feltüntetve. 

Amint bebizonyosodott édesanyám igaza, még egyszer elnézést kért a hölgy, visszafizette 

a 200 Ft-ot, mellé még adott egy 200 Ft-os bármire levásárolható utalványt, és egy 

egyoldalas bocsánatkérő levelet az igazgatóság nevében.” /Gy. K./ 

Mindenkinek jól esik, ha azt érezheti, hogy nem próbálnak semmit rátukmálni, 

maximálisan figyelembe veszik az igényeit, és tényleg azt akarják, hogy neki a lehető 

legjobb legyen. 

„(…) Amikor segítségre volt szükségem, azonnal találtam valakit, aki NEM a 

legdrágább ruhát akarta rám mérni, hanem azt ajánlotta, ami a kereteimet figyelembe 

véve a legjobb megoldás. Úgy éreztem, hogy valóban értem és miattam vannak ott. /Ö. I./ 

Rendkívül pozitív képet mutat egy üzletről, ha az eladó nagy szakértelemmel bír. 

Ennek segítségével képes olyan mértékben meggyőzni a vásárlót, hogy az nem tolakodó, 

de mégis vásárlást eredményez. A vásárló is azt érzi, hogy profi segítséget kapott, és 

egyáltalán nem elégedetlen a termékkel. Rendkívül pozitív élményként élheti meg, hogy a 

lehető legjobb vásárt csinálta. 
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„(…) Aztán találkoztam egy profi eladóval. (…) Két-három kérdéssel leterített, és 

már százezer forintnál jártunk, hiszen „ha terepen szeretnék bringázni”, és elkap az eső, 

akkor csak a tárcsafék tud megállítani. Hát ezzel nem lehet vitatkozni. A csuklómra is 

vigyázni kell, ezért egy teleszkópra is szükség lesz az első keréknél. Újabb döfés. 

Városban is használom? Persze. „Akkor azt a teleszkópot jó lenne kikapcsolni, mert sima 

úton túl sok energiát nyel el. Menjen egy kört, próbálja csak ki!” /P. G./ 

Sokak számára lehet zavaró az, ha az eladók tolakodóak, figyelik a vásárolók 

minden lépését, és megpróbálják az emberekre ráerőszakolni a termékeiket. Sokszor az 

ilyen eladót alkalmazó üzletbe már csak azért sem mennek be, mert kellemetlen nekik ez 

a helyzet. A következő esetek arra állítanak jó példát, hogy mekkora élményt tud már 

magában az is okozni, hogy hagyják őket szabadon nézelődni. 

„Szabadon válogathattam akár órákon át, anélkül, hogy folyamatosan minden 

mozdulatomat gyanakvó szemek kísérték volna.” /Ö. I./ 

„Az eladó szimpatikus volt, nem fárasztott feleslegesen „miben segíthetek” 

szöveggel.” /H. B./ 

Végül pedig azt az esetet szeretném bemutatni, mikor az eladó valami olyan pluszt 

képes adni, ami kellemes élményként marad meg a vásárlóban, legyen szó arról, hogy 

dicséri a vásárlót valamilyen módon, vagy képes mesélni a termék készítéséről, 

eredetéről. 

„(…) a lány, aki készítette a kiállított darabokat is jelen volt és szerencsénkre 

angolul is tudott. Nagyon segítőkész volt és kedves, sokat beszélgettünk vele, (…) ma már 

ritka az olyan típusú vásárlás, amikor magától a készítőtől tudjuk megvásárolni az adott 

darabot és el tudja mesélni, hogyan készült és mi inspirálta annak elkészítését.” /B. A./  

5.3.3. Eladóhely jellege 

Az élményorientált vásárlások főbb helyszínei a nagyobb bevásárlóközpontok. 

Kutatásomból is az derült ki, hogy a megkérdezettek jelentős hányada esetében az 

elmesélt történetek színhelye áruház vagy bevásárlóközpont volt (például a pécsi Árkád). 

Véleményem szerint azért találkozhatunk ezzel az eredménnyel, mert egy ilyen 

központban mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb üzletet, ízléstől, kortól, 



 

32 
 

nemtől függetlenül. Valamint itt általában nagy a nyüzsgés, mindig van valamilyen 

rendezvény, akció. Az eladóhely jellegéből adódóan élmények fakadhatnak a 

berendezésből, egy különleges jellegből, választékból, az egész értékesítési folyamatból. 

Legkézenfekvőbb talán a berendezés, hiszen ezzel találkozik először az ember az 

eladóhelyre belépve.  

„Az üzlethelyiség berendezése elsőre megtetszett.”/H. B./ 

„Megfogott a stílusos berendezés, a kellemes zene, és az egyedi hangulat, amelyet 

azelőtt nem tapasztaltam egy kávézóban sem.” /V. M./ 

Ez utóbbi eset külföldi Starbucks kávézót ír le, mellyel, mint láthatjuk, tökéletesen 

elégedett volt a mesélő. Érdekes, hogy amint Magyarországon is nyílt Starbucks, a 

mesélő ide betérve egészen másfajta élményekkel gazdagodott. 

„A zsúfolt üzlet, a kapkodó személyzet, és az elrontott rendelés óta nem érzek 

késztetést, hogy betérjek a budapesti Starbucksba, megszűnt az iránta érzett 

vonzalom.”/V. M./ 

Látható, hogy jelentős különbségeket talált az amerikai és a hazai eladóhely 

között, annak ellenére, hogy maga az üzlet jellege és filozófiája ugyanaz (elméletileg). 

Amikor az ember egy olyan vásárlási lehetőséggel találkozik, mellyel azelőtt még 

soha, és teljes mértékben „bejön” neki, az emlékezetes marad számára. Ebben a 

kategóriában legjelentősebbek az online áruházak, melyek egyre inkább elterjednek, 

hiszen rendkívül kényelmesek. A következő élmények is azt mutatják, hogy mennyire 

színes lehetőségeket nyújthat az online vásárlás. 

„(…) annyi keresés, levelezés, fan klub bejegyzés, antikváriumba és vásárba járás 

után akkora sikernek éltem meg a megtalálásukat, hogy a Bookline azóta is a kedvenc 

online könyvesboltom.”/G. V./ 

„(…) a weben az aukciós házak egy elég specifikus, de jellegzetes, és maradandó 

élményt nyújtó lehetőséget kínálnak, főleg azoknak, akik szeretnek jó áron hozzájutni a 

kiszemelt termékhez, és élvezik a termékért vívott „harcot”, de rendelkeznek a megfelelő 

kitartással, és elszántsággal.” /T. Á./ 
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Fennállhat az az eset is, mikor nem lehet egy-egy tulajdonságot kiemelni, hanem 

az eladóhely úgy, ahogy van, jó. Jó, mert szervezett, együttműködő, hangulatos, széles és 

mély a választék, kedvesek az eladók stb. Véleményem szerint ez az az eset, amire 

minden eladóhelynek törekednie kellene. 

  „Bevásárlásaimat legtöbbször a Walmart üzletlánc egységeiben végeztem 

el. Ezek a vásárlások mindig nagyon emlékezetesek voltak, ugyanis példaértékű az 

üzletlánc működése. (…) Nem csupán igényes, nagy választékkal rendelkező áruház, 

hanem a disztribúciós folyamatok is kitűnően zajlanak. A vevőkkel érezhetően törődnek, a 

legjobb kiszolgálást nyújtják számukra. S mindemellett az áruház árszínvonala sem 

magas (…).” /K. D./ 

5.3.4. Lelkiállapot 

Lelkiállapotunk nagyon változékony tud lenni. Egyik pillanatban repesünk az 

örömtől, a másikban pedig fel tudnánk robbanni a méregtől. Hangulatunk sokban 

meghatározza azt, hogy mit, hogyan, mennyit vásárolunk, egyáltalán vásárolunk-e 

valamit. Általában az, aki nagyon jó hangulatban megy el vásárolni, több és drágább 

dolgokat vásárol meg, mint azt előre tervezte, több időt tölt el a vásárlással. Aki 

rosszkedvűen, feszülten indul neki, az pedig inkább gyorsan szabadulna, nem igazán nézi, 

hogy mit vásárol, sokszor egyáltalán nem is vásárol semmit. Erre tökéletes példa az 

alábbi eset, melyben az idegességet az eladószemélyzet okozta, ezáltal elesve az esetleges 

bevételtől. 

„(…) Már a bolt ajtaján belépve tudtam, hogy akármilyen ruhát is találok, ebben 

az esetben nem fog megtörténni a vásárlás. Folyamatos feszültség volt bennem és 

kerestem a miérteket, hogy miért dolgozik ilyen helyen olyan ember, aki nem képes az 

emberekkel kommunikálni és cseppet sem kedveli azt, amit csinál?!” /N. G./ 

A következő esetek azonban remekül mutatják, hogy mennyivel szebbé tudja 

varázsolni a vásárlást a kellemes hangulatunk. Ez a hangulat sokszor már a vásárlás 

megkezdése előtt is fennáll, előfordulhat azonban az is, hogy a vásárlás közben alakul ki 

zene, színek, emberek hatására. 

„(…) Tökéletes nyugalom uralkodott az üzletben, alig voltak néhányan rajtam 

kívül, ráadásul kellemes karácsonyi zene szólt a hangszórókból. Totális 
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szentimentalizmus és karácsonyi hangulat tört rám, ami a korábbi években egészen 

szentestéig elkerült. Az embernek ilyenkor egyáltalán nincs olyan érzése, hogy sürgősen 

ki kell onnan menekülnie, nyilván a legtöbben ilyen körülmények között szívesebben és 

többet vásárolnak, mint amikor idegesek és sietnek.” /O. M./ 

5.3.5.Társas lét 

Sok kellemes élményt szerezhetünk magunknak, ha nem egyedül indulunk neki a 

vásárlásnak, hanem például egy számunkra kedves személlyel. A vele eltöltött idő sokkal 

emlékezetesebb tud lenni, mint maga a vásárlás. 

„(…) Utána a nővéremmel csupa kellemes dolgot csináltunk. Elmentünk egy 

étterembe ebédelni, moziba, kicsit vásárolgattunk még utána egy kis süteményt. Nagyon 

kellemes élmény maradt ez a számomra, nem csak a ruha miatt, hanem a testvéremmel 

egy igazi „csajos napot” tartottunk és nagyon jól szórakoztunk.” /K. K./ 

A társas léthez tartozik az is, hogy segítsünk embertársainkon. Kiemelkedő eset, 

ha egy olyan embernek segítünk, vagy esetleg egy olyan ember segít nekünk, akit nem is 

ismerünk. Hihetetlenül boldoggá tud tenni ez a segítség, még akkor is, ha nem nagy 

segítségről volt szó. Maga a gesztus, az érzés, hogy vannak még önzetlen emberek, képes 

magát belelopni az ember szívébe. A segítséget nyújtó – esetünkben vásárló – minősíti az 

eladóhelyet is, így biztosan szívesebben járunk majd ezután erre a helyre, és esetleg a 

jövőben mi is képesek leszünk ilyesfajta pozitív élményt szerezni egy segítségre szoruló 

bevásárló társunknak. 

  „Amikor a pénztáros a végösszeget kérte, megszámoltam a nálam lévő 

pénzt, és kb. 50-100 Ft híján nem tudtam kifizetni mindent. Sajnálkozva már elkezdtem 

mondani a pénztárosnak, hogy akkor az egyik terméket hagyjuk inkább, hogy beleférjek a 

keretbe. Ekkor a mögöttem álló vásárló megszólalt: „Hagyja csak, én kiegészítem!” És 

átnyújtott kb. annyi aprópénzt, amennyi hiányzott a vásárláshoz.” /Gy. B./ 

5.4. Levelezősök vs. nappalisok 

Ebben a részben röviden ismertetném a két korosztály eltérő vásárlásai jegyeit. 

Kitérek majd a vásárlás tárgyára, helyszínére, az élmény milyenségére, a befolyásoló 

tényezőkre. Véleményem szerint különbség esetleg az élmények milyenségében lesz, 
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illetve a befolyásoló tényezőkben. Előzetesen azt mondanám, hogy a nappalisok körében 

lesznek túlsúlyban a pozitív élmények, a befolyásoló tényezők közül pedig a levelezősök 

körében a terméket mondanám „első helyezettnek”, mert véleményem szerint ez a 

korosztály inkább figyel a funkciókra, garanciákra, árakra, a fiatalabbaknál pedig talán az 

eladószemélyzetet, hiszen ők talán érzékenyebbek még az esetleges személyzettel 

kapcsolatos problémákra. A vizsgálathoz meg kell még említeni, hogy a levelezősök és a 

nappalisok is egyaránt 26-26-an voltak. 

Elsőként nézzük meg a legjellemzőbb vásárolt termékeket! A kapott adatokat a 4. 

ábra mutatja. 

 

 

A rangsor nagyjából megegyezik a két csoport között. Annyi különbséget 

fedezhetünk fel talán, hogy az arányok változtak. A nappalisok esetében nagyobb a 

különbség a ruházat/kiegészítők és a többi termék között, míg a levelezősöknél van ugyan 

különbség, de kiegyenlítettebb a kosár. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

fiatalabb korosztály nagyobb figyelmet fordít még a kinézetre, ruházatra, mint egyéb 

szükségletekre. Levelezősök esetében azért lehet egy kicsivel kiegyenlítettebb a helyzet, 

mert sokan már saját háztartást vezetnek, talán nem is csak magukról kell gondoskodniuk, 

így mindenre oda kell figyelniük.  

Következő kategóriánk a bevásárló helyszínek vizsgálata. Várhatóan az első 

helyezett mindkét esetben a bevásárlóközpont lesz, hiszen ez a forma a legalkalmasabb az 

élmények létrejöttéhez, valamint az általánosan legkedveltebb helyszín. Az eredményeket 

az 5. ábra mutatja. 

Levelezősök Nappalisok 

Forrás: Saját szerkesztés 

4. ábra: A vásárolt termékek levelezősök és nappalisok körében 

db  
db  
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A kapott eredmények azt mutatják, hogy a nappalisok körében szinte csak a 

bevásárlóközpont játszik szerepet. Egyéb helyszínre csak elvétve térnek be. Ez a 

korosztály sajátosságából fakadhat, hiszen ide járnak találkozni a barátokkal, itt 

megtalálnak mindent. A levelezősök eredménye azt mutatja, hogy inkább vásárolnak – 

illetve találkoznak élményekkel – kisebb márkaboltokban, valamint külföldön, mint 

bármely más helyszínen. A bevásárlóközpont nem játszik különösen fontos szerepet 

számukra. A magyarázat az lehet, hogy jobb minőséget várnak a márkaboltoktól, esetleg 

nincs idejük a bevásárlóközpontokat pásztázni, a külföld pedig azért lehet ennyire 

jelentős, mert talán néhányan külföldön dolgoznak, képesek kifizetni a külföldi utakat, 

hiszen saját keresettel rendelkeznek legtöbben. Az élmény minőségét illetően az alábbi 

eredmények születtek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látható, hogy a nappalisok körében „népszerűbbek” voltak a negatív történetek. 

Az ok talán az lehet, hogy mivel többnyire bevásárlóközpontban vásárolnak, többféle 

hatás éri őket, és mivel valószínűleg többször járnak el vásárolgatni, mint levelezős 

társaik. Ők tanulják még az önálló vásárlást is. A levelezős csoport által kapott eredmény 

meglepett, hiszen stresszes életmódjukból fakadóan (munka, egyetem, család stb.) több 

5. ábra: A vásárlás helyszínei levelezősök és nappalisok körében 

Levelezősök Nappalisok 

Forrás: Saját szerkesztés 

6. ábra: Pozitív illetve negatív élmény 

Nappalisok 

Forrás: Saját szerkesztés 

Levelezősök 

d

b  

db  db  
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negatív élményre számítottam. Azonban talán nem akadnak fenn már olyan apróságokon, 

mint a nappalisok, így sok élményt nem élnek meg negatívan, nem lesz számukra 

emlékezetes sem. 

Végül pedig azt szeretném megvizsgálni, hogy mely tényezők játszanak a 

legnagyobb szerepet a két korcsoport élményeinek kialakulásában.  

Az 7.-es ábrán látható, hogy lényeges eltérés nem tapasztalható. Mindkét csoport 

esetében a termék és az eladószemélyzet hatása a mérvadó, a többi tényező nem annyira 

jelentős. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Pozitív vs. negatív élmény 

A következő részben azt fogom vizsgálni, hogy a pozitív illetve negatív élmény 

hogyan alakul a férfiak és nők körében, illetve, hogy mely tényezők határozták meg az 

élmény milyenségét. Mivel pozitív élményről jelentősen több a beszámoló, mint 

negatívról, így arányaiban fogom vizsgálni az adatokat. A negatív és pozitív élmények 

mennyiségét a 8.-as ábra mutatja: 

         A további magyarázatokhoz 

szükséges megjegyezni, hogy a kutatás 

során többen a történetükben pozitív 

illetve negatív élményeket egyaránt 

megjelöltek, ebből fakadhat, hogy 

8. ábra: Pozitív vs. negatív élmény 

Forrás: Saját szerkesztés 

Levelezősök 

7. ábra: Élménytényezők 

Nappalisok 

Forrás: Saját szerkesztés 

db db 
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9. ábra: Pozitív élmény

egyes esetekben eltérések mutatkozhatnak az adatok között. 

Elsőként a pozitív élményeket szeretném felvázolni aszerint, hogy milyen 

arányban mesélték őket férfiak illetve nők, valamint, hogy mely – már korábban 

bemutatott és vizsgált – élménytényezőhöz köthetőek. A nemek közötti eloszlást a 9. ábra 

mutatja. 

Látható, hogy a nemek közti eloszlás 

körülbelül megegyezik a teljes mintabeli 

eloszlással.  

Azt, hogy mely tényező befolyásolta a 

pozitív élmény létrejöttét, a 10. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teljes mintához képest látható, hogy az arányok itt is ugyanazok. Apró eltérések 

felfedezhetők, azonban véleményem szerint ezek jelentéktelenek. A pozitív élményeket 

legfőképp a termék tulajdonságaiból fakadó tényezők okozzák, emellett jelentős még az 

eladószemélyzet, mely kedvességével, segítőkészségével volt képes pozitív élményeket 

okozni. 

A negatív élményekkel kapcsolatban megállapítható, hogy lényegesen kevesebb 

negatív történet született. Mint már írtam, ez abból fakadhat, hogy az élvezetes vásárlás 

legtöbbek elméjében a pozitív élményekkel párosul, így nem is jutott eszükbe, hogy 

negatív élményeket írjanak le. Női-férfi válaszmegoszlást mutat a 11. ábra: 

Forrás: Saját szerkesztés 10. ábra: Élménytényezők pozitív hatása 

Forrás: Saját szerkesztés 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az ábrán megfigyelhető, hogy a teljes 

mintabeli eloszláshoz képest a férfiak körében 

gyakoribb a negatív élmények elmesélése. Ez 

talán fakadhat abból, hogy a férfiak kritikusabb 

szemmel vizsgálják meg a termékeket, nem 

kápráztatják el őket a külsőségek, így előbb és 

jobban észreveszik a hibákat, agresszívebbek az 

eladószemélyzet hibáival kapcsolatban. Elmondható azonban, hogy kiugró különbségek 

itt sem tapasztalhatók. A különböző tényezők hatását a 12. ábra mutatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen a ponton, hogy az eladószemélyzet hatása a negatív élményekkel 

kapcsolatban jelentősebb lett. Már nem a termék az elsődleges tényező, nem a minőség, 

az ár, a termékhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások azok, melyek a negatív élményeket 

meghatározták. A legjelentősebb ebben az esetben az eladószemélyzet. Ez azt jelenti, 

hogy vélhetően sokkal több panasz „érkezett” a modorra, kedvességre, segítőkészségre, 

mint dicséret. Véleményem szerint ez igen sajnálatos, hiszen egy látszólag ennyire fontos 

tényezőre nagyobb figyelmet kellene fordítani, hisz mint látható, rendkívül nagy hatással 

van arra, hogy milyen élményekkel távozik a vásárló, és hogy egyáltalán visszatér-e még 

valaha. 

6. GENERÁCIÓS MÉLYINTERJÚK 

A következő részben kutatásom azt a részét szeretném bemutatni, melyben a 

storytelling módszerrel ún. generációs mélyinterjúkat végeztem.  A megkérdezés során 

tehát megkérdeztem egy fiút, az édesapját, valamint a nagyapját, emellett egy lányt, az 

édesanyját és a nagyanyját. A mélyinterjúk során az alábbi kérdések mentén haladtam: 

11. ábra: Negatív élmény 

Forrás: Saját szerkesztés 

12. ábra: Élménytényezők negatív hatása 

Forrás: Saját szerkesztés 
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 El tudna mesélni egy olyan vásárlást, mely valamilyen módon emlékezetessé vált 

az Ön számára?  

 Ön szerint mi az, ami legnagyobb mértékben befolyásolta azt, hogy a vásárlás 

emlékezetessé vált? 

 Van-e valamilyen hatása ma is ennek a vásárlásnak? 

 Hozzá tudja kapcsolni a vásárlást életének valamely fontos eseményéhez? 

 Mi történt az emlékezetesen vásárolt tárggyal? 

Előzetesen megállapítható, hogy a férfiak minden esetben szűkszavúbbak voltak a 

nőknél, korosztálytól függetlenül, azonban mindenki készségesen állt rendelkezésemre. 

A generációk közötti eltérés várakozásaimat megcáfolva nem volt jelentős. 

Csupán annyi, hogy míg a fiatalabb nemzedéknél még kisebb dolgok vásárlásaiba 

láthattam bele, addig a szüleik már nagyobb befektetésről számoltak be. Véleményem 

szerint az a jellemző, hogy főleg nagyszülő és gyermek között figyelhető meg, hogy más 

értékek számítanak. Azonban az főleg a férfiaknál volt megfigyelhető, hogy mindegyik 

generáció tagja a terméket jelölte meg az élmény forrásának. Így tehát inkább férfi-női 

összehasonlításban végzem az elemzést generációnként. Meg szeretném még említeni, 

hogy az élet fontos eseményéhez egyik megkérdezett sem tudta kötni az élményt, talán 

csak az anya – erről a későbbiekben írok. 

A legfiatalabbak körében a megkérdezetteim egy 19 éves fiú és egy 22 éves lány 

volt. A fiú élménye abból fakadt, hogy egy elrontott alkatrész cseréje után szinte az egész 

számítógépét újra kellett építenie az új alkatrészhez illeszkedően, és a gép ezáltal sokkal 

jobb lett. A legnagyobb befolyásoló tényező tehát maga a termék lett, és az, hogy tovább 

tudta „fejleszteni”. A vásárlás maga után vonzotta, hogy azóta is ott vásárolja a szükséges 

alkatrészeket. 

„Ezért bevittük a gépet a boltba és rögtön összeraktak egy pár alkatrészen kívül 

egy teljesen új gépet. Hozzáteszem: jobb lett a gépem, mint amit akartam.”  

 /K. T./ 

A lány egy külföldi utazása során (Luxembourg) adódott vásárlását mesélte el, 

mely során egy egyszerű felsővel tért haza. Azonban a tudat, hogy hol vette - még akkor 

is, ha más nem tudja milyen emlékek fűződnek hozzá – megszépítette az egyszerű kis 

topot. Esetében tehát a vásárlás helye az lényegében, mely az „élményfaktort” hordozza. 
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„Bár csak egy egyszerű top volt, és azóta már igen csak elnyűttem, de maga az 

érzés, hogy Luxembourgban szereztem, ahol olyan nagyon elbűvölt minden, sokkal 

szebbé tette nekem.” /G. K./ 

Véleményem szerint ennél a korosztálynál rendkívül jól láthatók a nemi eltérések 

érdeklődés szintjén (fiúk - technika, nők - ruhák, lenyűgöző helyszínek). 

Az apa (50) és az anya (44) történetei egy-egy nagyobb befektetést mutatnak be, 

melyeknek nagy hatása volt a jövőre is – főleg egzisztenciálisan. 

Az édesapa története egy lángos sütéshez használatos olajsütő vásárlását mutatta 

be, melyet online vásárolt. A vásárlás során egyrészt élményt jelentett a vásárlás „helye”, 

hiszen rendkívül megtetszett neki a weboldal, és állítása szerint már tervezi is, hogy 

további kiegészítő termékeket vásárol innen. Másrészt pedig fontos szerep jutott a 

terméknek, hiszen ezzel dolgozik az év nagyobb eseményein, és mint elmondta, 

tökéletesen működik. Emellett sokkal olcsóbban tudott hozzájutni a keresett modellhez, 

így igazán emlékezetessé vált a vásárlás. Azóta is ezzel a géppel végzi munkáját, nagyon 

eredményesen. 

„Nagyon régóta gyűjtögettem már rá, hiszen a régi már nem felelt meg 

tökéletesen, és nagyon örülök, hogy ennyire jó „fogást” csináltam”. /K. T/ 

Az édesanya lakásvásárlást mesélt el. Tudni kell, hogy előtte ide-oda költöztek 

többször fiával és lányával, így már önmagában az is igen jelentős, hogy végre saját házat 

tudott vásárolni. Egyedül nála köthető a vásárlás élete nagy eseményéhez, az előbbiekből 

látható, hogy miért. A vásárlás során a ház eladóival nem sikerült maradéktalanul 

megegyezni, konfliktusba keveredtek, per és fenyegetések lettek belőle, azonban a 

megkérdezett édesanyának volt igaza, nyertesként került ki az ügyből. Azóta boldogan 

élnek gyerekeivel a folyamatosan szépülő házban. A pereskedő eladókkal – bár egy 

faluban élnek – azóta sem igen állnak szóba egymással. Ez volt az egyedüli olyan 

történet, mely részben negatív élményről számolt be. 

„Maga a huzavona a tulajdonosokkal, a pereskedés megkeserítette az egész 

vásárlást. A végére nagyon belefáradtam.” /T. I./ 
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Az idős férfi (80) és asszony (80) történetei között szintén felfedezhetjük az eltérő 

nemi értékeket. 

A nagypapa egy olyan vásárlást mesélt el, mikor sok-sok évvel ezelőtt végre 

sikerült megvásárolnia az új motorját. Azért volt szükség rá, hogy a feleségével egyszerre 

is tudjon utazni. Élményt maga a termék jelentett, mely még ma is megvan, azonban 

megkérdezettem idős kora miatt már nem tud motorozni vele.   

„1972. június 22.-én vásároltam az új MZ-met 5000 Ft-ért. Először nehéz volt 

menni vele, de utána már nagyon megszerettem.” /T. J./ 

A nagymama viszont inkább az érzelmekre helyezte a hangsúlyt az objektív 

termék helyett. Idős korára már nem tud rendszeresen vásárolni járni, legtöbbször fia 

szerzi be neki a szükséges termékeket. Azonban egyszer-egyszer ő is ellátogat kedvenc 

üzleteibe. Egy ilyen alkalommal történt meg, hogy a rég nem látott ismerősök és eladók 

örömmel ölelgették meg, hogy láthatják, érdeklődtek hogyléte felől, és kellemesen 

elbeszélgettek. Ez annyira jól esett neki, hogy azóta is boldogan gondol vissza az 

élményre, és gyakrabban jár le vásárolni emiatt. Az emlékezetes vásárlás tárgya csupán 

élelmiszer volt, de még ez a „jelentéktelen” vásárlás is megszépült. 

„Nagyon szívesen mozdulok ki azóta, ha lehetőségem van rá, és már várom, hogy 

találkozzak ezekkel a kedves emberekkel. Melengető érzés, hogy ennyire szeretnek. 

Ezáltal a vásárlás nem nyűg, hanem kellemes időtöltés, lehetőség 

beszélgetésre.”/V. M./ 

Látható tehát, hogy nagy különbségek nem fedezhetők fel a különböző 

korosztályok történetei között, csupán a nők és férfiak eltérő érdeklődése ütközött ki. A 

generációk között „kölcsönhatás” véleményem szerint nem fedezhető fel, nem találtam 

arra utalást, hogy például a fiú vásárlását az apa vagy a nagypapa vásárlása, élménye 

befolyásolta volna. A mélyinterjúk során a befolyásoló tényezők között a már látott 

eredményekhez híven a vásárolt termék játszotta a legkiemelkedőbb szerepet, azonban a 6 

mélyinterjú során szinte mindegyik vizsgált tényezőre találhatunk példát, a lelkiállapoton 

kívül (egy esetben az élményt két tényező is befolyásolta). A kapott eredményeket a 13.-

as ábra mutatja: 
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ÖSSZEGZÉS 

Összességében megállapítható, hogy kutatásom rávilágított arra, hogy mi játszik 

igen fontos szerepet abban, hogy az élmény – függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív 

– létrejöjjön. Eszerint a legfontosabb tényezők sorrendben: a termék, az eladószemélyzet, 

az eladóhely jellege, a pillanatnyi lelkiállapot, valamint a társas lét élvezete. Ezekre a 

tényezőkre érdemes odafigyelni forgalmazóként, ha az a célunk, hogy minél élvezetsebbé 

tegyük a vásárlásokat. 

Érdekes volt még megfigyelni, hogy legtöbben a bevásárlóközpontokban eltöltött 

időt, vásárlást élték meg élményként. A kutatás során nem számítottam ennyi negatív 

élményre, azonban örömmel tölt el, hogy ezekre rávilágíthattam a történetekből származó 

idézetekkel. 

Előzetes számításaim többnyire beigazolódtak, így megerősítést nyertem abban, 

hogy az emberek igenis élményorientáltak még ebben a rohanó világban is, és igenis 

létezik még öröm a vásárlás során is, nem csupán kötelezettség és nyűg a bevásárlás. 

„Vannak az életünkben olyan események, amelyekről - miközben javában 

zajlanak még - tudjuk, hogy sohasem felejtjük el. Ilyen egy-egy jó beszélgetés, egy ölelés, 

néha egy szép zene; amíg éled, egy Hang azt mondja benned: "szívd magadba jó mélyen 

ezt az élményt, mert ebből kell táplálkoznod egy életen át!" Ne felejtsd el!... Ide vissza 

kell találnod, mindig!” (Müller, 2010. p. 321.) 

 

 

 

db 

Forrás: Saját szerkesztés 

13. ábra: Generációk élménytényezői 
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