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POS (Point of Sale) I. 

• Kommunikációs folyamat utolsó közvetlen 

eladásösztönző eleme 

• Kommunikációs folyamat során fellépő zavarok 

hatásának kompenzációja vagy csökkentése 

• Többi reklámeszköz hatékonyságának növelése 



POS (Point of Sale) II. 

Eladáshelyi reklám feladatai a promócióban: 

• A vásárlók tájékoztatása (információs táblák, akciókról 
szóló tájékoztatások, árukhoz kapcsolódó címkék, 
táblák) 

• Új termék bevezetésekor az eladáshelyi reklám 
szükségletteremtő funkciója (bolti megjelenítés és 
árubemutatás) 



Az eladáshelyi reklám eszközei 

Nyomtatott anyagok Elektronikus eszközök Egyéb eszközök, 

technikák 

Szórólapok  Világítási rendszer Mintatermékek  

Öntapadós matricák Videófalak  Háromdimenziós képek, 

hologramok 

Poszterek  Megvilágított 

displayrendszerek 

Displayek, attrapok 

Brossurák  Varázstükrök  Polcokon a termékek 

elhelyezése 

Táblák  Hangos padlómatricák Interaktív POS 

rendszerek 

Wobblerek  Padlófestések  



Public Relations 

• Közönség (public): bármely csoport, amely 

valóságosan vagy potenciálisan érdekelt, vagy szerepet 

játszik abban, hogy a cég képes legyen céljait elérni. 

• Public relations (PR): azon programok választékát 

jelenti, amelyeket azért alakítottak ki, hogy támogassák 

vagy védelmezzék a cég imázsát vagy egy-egy 

terméket. 



Direktmarketing általános jellemzői 

• Címzett jelleg, névre küldött üzenet 

• Szegmens-specifikus tartalom 

• Regisztrálható visszajelzés, közvetlen mérés 

• Számítógépes adatbázis létrehozása 



Leggyakoribb DM eszközök 

• Levélreklám, DM (Direct Mail) 

• Postai megrendelés (katalógus) 

• Telemarketing 

• Személyes eladás 



A direktmarketingben leginkább értékesítésre 

kerülő cikkek jellemzői 

• A disztribúciós résekben fordulhatnak elő 

• A lehetséges vevők földrajzilag szórtan találhatók 

• Átlagos kockázatú, megfelelően ismert termékek, 

szolgáltatások 



Személyes eladás fogalma 

 Személyes eladáson az eladó személyes, aktív 

közreműködésével kialakuló üzletkötést és az ahhoz 

kapcsolódó folyamatot értjük. 



Prezentáció és szemléltetés I. 

AIDA formula 

 

• Attention   figyelem felkeltése 

• Interest   érdeklődés kialakítása 

• Desire   vágy felébresztése 

• Action   üzlet megkötése 



Prezentáció és szemléltetés II. 

Demonstráció során a kereskedő öt befolyásoló 

stratégiát alkalmazhat: 

• Legitimitás 

• Szakértelem 

• Referencia 

• Megkedveltetés 

• Hatáskeltés  



Ellenérvek legyőzése 

 

Lélektani ellenállás 

Logikai ellenállás 

 



A reklámkészítés folyamata 



Köszönöm a figyelmet! 


