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Bevezetés 

 

Kapcsolódó tantárgy: Marketing, Borpiaci ismeretek 

Kapcsolódó szakok: Szőlész-borász Bsc., Szőlész-borász foksz 

A tantárgy célja: A kurzus célja marketing elmélet alapvető téziseinek és összefüggéseinek 

megismertetése, a marketing szemlélet elfogadtatása, valamint a marketing eszközök és 

módszerek készség szintű elsajátíttatása a hallgatókkal. 

A számonkérés javasolt módja: elméleti számonkérés egy zárthelyi dolgozat sikeres 

teljesítésével történik. A kontaktórákon csoportos feladatok megoldása történik. A félév 

végén  önálló prezentáció bemutatása az elvárás, melyet a félév során szerzett ismeretek és a 

gyakorlati feladatok alapján készít el a hallgató. A zárthelyi dolgozat, a félévi munka és a 

prezentáció értékelése együttesen határozza meg az érdemjegyet. 

A tananyag felépítése, szerkezete: a tananyag részlet a marketingkommunikáció újszerű 

eszközeivel foglalkozik, illetve a borturizmushoz kapcsolódó hagyományos és újszerű 

marketingeszközöket veszi számba. 

Tananyag kiegészítő tartalmai: projektmunkákat, prezentációs házi dolgozatokat tartalmaz a 

tananyag. 

 

Szekszárd, 2019. június 12.           Dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna 

 

PTE KPVK KTI 

                 Kultúraelméleti és Alkalmazott  

Kommunikációtudományi Tanszék 

adjunktus 
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A tananyag készült az EFOP 3.4.3.-16-2016-00005 számú "Korszerű egyetem a modern 

városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi 

modellben" pályázat B3 komponense "Rövid ciklusú képzések és szakfejlesztés az agrár 

képzési területen a fenntarthatóság jegyében" projektelem keretében. 
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1. fejezet 

A marketingkommunikáció értelmezése, folyamata, a reklám 

hatásmechanizmusa 

 

„A marketingkommunikáció a cégek azon tevékenységének összességét jelenti, amelyek 

segítségével – közvetlenül vagy közvetve – tájékoztatni, meggyőzni vagy éppen emlékeztetni 

igyekeznek bennünket az általuk értékesített termékekkel, szolgáltatásokkal vagy márkákkal 

kapcsolatban” (KOTLER, Philip – KELLER, Kevin Lane: Marketingmenedzsment. Bp.: 

Akadémiai Kiadó, 2005. p. 694. ) 

Ma már egyetlen cég sem engedheti meg magának, hogy ne költsön 

marketingkommunikációra, hiszen az internet terjedésének és a mobil informatikai 

eszközöknek köszönhetően, egyre több csatornán nyílt lehetőség a vevők elérésére. Aki nem 

tudja felhívni magára a figyelmet, az gyakorlatilag nem is létezik. Ugyanakkor az egyre 

modernebb eszközök gátolják az információ hatékony célba érését, mert megosztják a 

fogyasztók figyelmét. Ezzel párhuzamosan az óriási reklámdömping miatt nő a reklámkerülők 

száma. A felsorolt okok miatt egyre újabb és újabb marketingkommunikációs eszközök 

jelennek meg a piacon, mint például a gerillamarketing. 

A marketingkommunikáció folyamata 

A hatékony kommunikáció érdekében a vállalatnak pontosan megtervezett reklámmal kell 

jelentkeznie minden részletre kiterjedően.  

A marketingkommunikáció alapja, hogy a küldő üzenetet juttat el a befogadónak egy – a 

mindkét fél számára ismert - kód és hozzáférhető technikai eszköz segítségével. Ahhoz, hogy 

a marketing kommunikáció elérje a célját, fontos tudatosítani azt, hogy egy-egy 

kommunikációs üzenet milyen folyamatokon keresztül jut el a potenciális fogyasztóhoz, 

illetve mik azok a tényezők, melyek ezt a folyamatot meggátolhatják. Az eredeti Shannon-

Weaver-féle kommunikációs modellt Wilbur Schramm 1954-ben a visszacsatolással 

egészítette ki. 
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               kódolás                                  dekódolás   

 

      

 

zaj 

         

                       visszacsatolás     válasz 

   

 

 

 

A modell szerint a reklám címzettje, vagyis az üzenet befogadója a vásárló/fogyasztó, az 

üzenet kibocsátója pedig a reklámügynökség vagy a vállalat vezetője. A csatorna a médium 

(tv, rádió, sajtó, internet), amelyen a kommunikátor az üzenetet a befogadóhoz eljuttatja, a 

kód pedig az üzenet lefordítása kommunikációs nyelvre (szín, kép, zene). A kód formája lehet 

verbális (beszéd, írás, nyelv,) vagy vizuális (vizuális: rajz, kép, fotó, film, jel, szimbólum, 

piktogram) illetve zene vagy éppen szignál. Ha az üzenet megfelelő mennyiségben és 

hatásfokkal éri el a befogadót, arra válaszolni fog. A válasz lehet elutasítás, vásárlás vagy 

tesztelés. Zajnak nevezünk minden olyan körülményt, ami megzavarhatja a kommunikációs 

folyamatot, például a médiumokból ránk zúduló reklámok tömegét vagy akár egy 

telefonhívást, ami nagyban befolyásolja a dekódolás minőségét.  

A kódolt információk hatásaként az üzenet befogadójában előbb-utóbb valamilyen kép – 

imázs – alakul ki a vállalatokról, termékekről. Az imázsépítés mellett a reklámüzenettel a 

hirdetőnek több célja is lehet. Ez irányulhat egy új termék kipróbálásának ösztönzésére, a 

meggyőzésre illetve az emlékeztetésre. 

A marketing kommunikációban megkülönböztetünk Above-the-Line (ATL- vonal feletti 

kommunikáció) és Below-the-Line (BTL – vonal alatti kommunikáció) eszközöket. A 

klasszikus kommunikációs kategóriába sorolhatóak a televízió, rádió, sajtó, közterület, mozi, 

internet eszközei. A Below-the-Line kommunikációba a direktmarketing, személyes eladás, 

PR-kampány vagy értékesítés-ösztönzés eszközeit soroljuk. 

 

A reklám hatásmechanizmusa 

A reklámra adott válasz, a visszacsatolás teszi lehetővé a vállalatok, cégek számára, hogy 

alkalmazkodjanak a fogyasztó igényeihez. A legismertebb visszacsatolás modell az AIDA-

 

kibocsátó-

ADÓ 

üzenet 

MÉDIUM 

befogadó 

VEVŐ 
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modell, melyet 1898-ban Elmo Lewis alkotott meg. A modell szerint a fogyasztó a figyelem, 

az érdeklődés, a vásárlás iránti vágy végül a cselekvés/vásárlás szakaszain halad keresztül, 

amikor a reklámmal találkozik. 

1. A (attention)  – a figyelem felkeltése 

2. I (interest) – az érdeklődés felkeltése 

3. D (desire)  – a vágy kialakítása 

4. A (action) – cselekvésre késztetés 

A reklám hatásosságán, a termék minőségén és a fogyasztó személyiségén, adott hangulatán 

múlik, hogy a fogyasztó éppen milyen szakaszban van, vagy melyik szakaszig jut el az AIDA 

modellben.  

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Mi a marketingkommunikáció fogalma? 

2. Ismertesse a marketingkommunikáció folyamatát! 

3. Mit jelent az Above-the-Line kommunikáció? 

4. Mit jelent az Below-the-Line kommunikáció? 

5. Mutassa be az AIDA-modell működését! 
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2. fejezet 

A marketingkommunikációs mix fő elemei, eszközei 

 

 

A vállalatok különböző módszereket alkalmaznak a termék vagy szolgáltatás hatékony 

kommunikációja érdekében. A marketingkommunikációs mix készítésében hat fő módszert 

használnak, melyek a következők: 

1. értékesítés ösztönzés /sales promotion 

2. reklám 

3. személyes értékesítés /personal select 

4. PR – Public Relations/közönség kapcsolatok 

5. direkt marketing 

6. események és programok  

 

Az egyes módszerek különböző módon segítik a termék megismerését, eladását; ezért a jó 

márkaépítéshez szükséges az elemek közös, párhuzamos használata. Az integrált 

marketingkommunikáció lényege, hogy a vállalat egységbe rendezi a 

marketingkommunikációs eszközeit a még hatékonyabb megjelenés, és üzenet közvetítése 

érdekében.  

 

A. Értékesítés ösztönzés/ eladás ösztönzés  

Az eladás ösztönzés a vásárló meggyőzésének közvetlen módja. Philip Kotler szerint az 

eladás ösztönzés „többnyire rövid ideig ható ösztönző eszköz együttes, amelynek célja, hogy a 

fogyasztók vagy a kereskedelem gyorsabban, vagy többet vásároljon, vagy vegyen igénybe 

meghatározott termékeket vagy szolgáltatásokat.” (KOTLER, Philip - KELLER, Kevin Lane: 

Marketingmenedzsment. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2006. p. 761.) Tehát olyan eljárás, amelynek 

célja a termék, vagy szolgáltatás vásárlásának rövid távú növelése.  

Az utóbbi években egyre inkább kedvelt marketingkommunikációs megoldás, hiszen azonnali 

eredménnyel kecsegtet és hatása gyorsan mérhető. Lényege, hogy inkább külső indítékokkal 

veszi rá a fogyasztót a vételre, mintsem a termék belső tulajdonságainak tudatosításával és 

hirdetésével. Az eladás ösztönzés nem növeli tartósan az árukategória teljes forgalmát, hanem 

a vásárlások közti időszakokat rövidíti le, nem maradandó.  



8 
 

Az értékesítés ösztönzés eszközeit nagykereskedők és a gyártók is előszeretettel használják a 

kiskereskedők áruvásárlásának motiválására. A kereskedelmi promóció kiemelt szerepet 

játszik a vállalatok reklámtevékenységében, mert a termelő számára az a legfontosabb, hogy 

terméke bekerüljön a boltokba.  

Nem minden termék alkalmas a promócióra. Leginkább tömegcikkek, versenytermékek és 

gyors készletforgást igénylő termékek értékesítésénél működik jól. A vásárlásösztönzés 

hatékonysága növelhető, ha reklámkampányt is készítenek hozzá. 

Az eladás ösztönző eszközök tárháza nagyon gazdag. A promóció megfelelő kiválasztásához 

meg kell határozni a vásárlásösztönzés célját, a versenyfeltételeket, az eszközök 

költséghatékonyságát, a promóció mértékét, feltételeit, időtartamát és időzítését is. Eladás 

ösztönző eszköz lehet például egy verseny, utazás, bónusz, tagsági kártya, díj, hirdetési 

támogatás, ingyenes áruminta, költségátvállalás, kupon, engedmény, visszatérítés, 

készpénzfizetési engedmény, direct mail, kirakat, bemutató, értékesítési szóróanyag, 

katalógus vagy reklámtárgy. 

A leggyakrabban alkalmazott promóciós eszközök az árengedmények vagy árvisszatérítések, 

a szóróajándékok (olyan speciális reklámajándékok, amelyeken feltüntetik az ajándékozó 

vállalat nevét, logóját, reklámozandó márkájának nevét) az eladáshelyi vásárlásösztönző 

eszközök, (a POP- és POS-eszközök, a plakátok) és a jutalmak. Az ingyen vagy olcsón 

ajánlott árukat háromféleképpen népszerűsítik; amikor ingyenes, csomaggal együtt megjelenő 

vagy gyűjtőakciók ajándékaival bombázzák a fogyasztót. 

A különböző vásárlásösztönző eszközök különböző célok elérésére alkalmasak. A 

hirdetésekben és a nyomtatott sajtóban elhelyezett szelvények és kuponok kedvezőbb áru 

termékvásárlást tesznek lehetővé. A postaládába dobott kupon és az ingyenes termékminták 

hatékony módszerek új áruk kipróbáltatásánál.  A csomagoláson lévő kupon célja, hogy 

ugyanannak a terméknek a kipróbálását és újravásárlását, vagy egy másik termék próbálását 

ösztönözze. A csomagoláson vagy a csomagolásban található kuponoknak gyakorlatilag nincs 

terjesztési költségük, s messze a legmagasabb beváltási arányt biztosítják. (A kuponokkal való 

kereskedés jó példája Magyarországon a Bónuszbrigád.hu, csakegynap.hu, csakegyutazás.hu)  

Az ingyenes termékminták a fogyasztóknak díjtalanul felajánlott termékek, amelyeket 

személyesen vagy postán házhoz szállítva, az üzletben másik áruhoz csatolva vagy 

árubemutatók során juttatnak el a fogyasztóhoz.  

A versenyek, vetélkedők szervezése kedvelt fajtája az eladásösztönzésnek. Bizonyos 

termékek vásárlása esetén, a vásárló sorsoláson vesz részt, amelyen utazást, vagy nagyobb 

értékű fogyasztási cikket nyerhet.  
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Promóciós hatása van a különféle demonstrációknak, a bemutatótermekben, szakboltokban, 

áruházakban, boltokban vagy magánlakásokon tartott árubemutatóknak. 

Az eladásösztönzésnek előnyei mellett hátránya, hogy nem alkalmas hossszútávú 

vevőkapcsolatok építésére. 

B. Reklám  

A reklámnak sokféle meghatározása létezik, az adott kortól, trendtől függően. A mai 

értelemben vett reklám kifejezést az 1830-as évektől használják. Salacrou, egykori neves 

reklámszakember definíciója szerint „a reklám olyan technika, amely elősegíti bizonyos 

nézetek terjesztését vagy gazdasági kapcsolatok létrejöttét bizonyos, áruval rendelkező vagy 

szolgáltatást ajánló személyek és ezen árut vagy szolgáltatást használni tudó más személyek 

között.”( BROCHAND, Bernard – LENDREVIE, Jacques: A reklám alapkönyve. Bp.: KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2004. p. 11.) 

A reklám jellemzően egyirányú kommunikáció, mely nem személyre szabott, hanem a 

legszélesebb nyilvánosságnak szóló üzenet, amit legtöbbször a tömegmédián keresztül 

juttatnak el a potenciális fogyasztóhoz. A reklám legfontosabb funkciói, a tájékoztatás - 

vállalati imázs építése, a befolyásolás, az emlékeztetés és a meggyőzés. 

Az érzékszervekre való hatása alapján a reklám lehet vizuális (sajtóhirdetések, köztéri 

reklámeszközök, reklám nyomtatványok, kirakatok, zászlók, zárttéri reklámeszközök, 

könyvjelző, meghívó, reklámpóló, bolti reklám), auditív (rádióreklám, hangosbemondók, 

mozgó árusok szignáljai), audiovizuális (reklámfilm, referenciafilm, televíziós reklámok), 

illetve egyéb (íz, illat, tapintás, kiállítások, vásárok, reklámtárgyak, ajándékok) kategóriába 

sorolható. 

A marketingkommunikáció eszköze a médiahasználat módja szerint lehet elektronikus 

(televízió, rádió, internet), nyomtatott (újság- és magazinhirdetések, kiadványok), illetve 

közterületi reklám (plakátok, metróplakátok, citylight, stb.). 

A televíziós hirdetések fontos előnye, hogy egyszerre több érzékszervre hatnak, és gyakran 

ismételhetőek, így komplex ingerként könnyebben megragadnak a memóriában.  A 

reklámozás hátránya, hogy drága az előállítási illetve megjelentetési költsége. 

 

C. Személyes eladás 

A személyes eladás során az eladó és a vevő között személyes kapcsolat jön létre, így a 

vásárló befolyásolása közvetlen kommunikáció során valósul meg. 
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Legjellemzőbb módon a bolti kiskereskedelem (értékesítés a fogyasztónak pl.: luxuscikkek, 

műszaki cikkek forgalmazói) az ügynökségek és ügyféllátogatók (pl.: orvos látogatók) 

használják. 

A személyes eladás előnyei, hogy az eladó képes azonnal reagálni a vevő igényeire, 

közvetlenül jut információhoz a vevőről, a visszacsatolás miatt azonnali, személyes kötődés 

alakulhat ki a vevő és eladó között. Hátránya, hogy a célcsoport elérése időigényes, az 

egységnyi eladott termékre jutó költség magas. A megfelelő eladószemélyzet felvétele, 

képzése, motiválása is sok pénzt és időt igényel. 

A személyes eladás bár a legdrágább marketing kommunikációs eszköz, de gyakrabban 

eredményez vásárlást, mint a hirdetés. 

D. Közönségkapcsolatok - Public Relations 

A PR célja az emberi kapcsolatok ápolása, bizalomépítés, a vállalatról alkotott kedvező kép, 

pozitív imázs kialakítása. A közönség alatt nem csak a vevőt, hanem a beszállítót és a 

kereskedőket, a vállalat partnereit és alkalmazottait is értjük.   

A belső PR a szervezeten belüli hatékony kommunikáció biztosítását jelenti. A jó belső PR a 

különböző szervezeti egységek közötti, valamint a vezetők és beosztottak közötti megfelelő 

információáramlást eredményez, és egyúttal minimalizálja az informális kommunikáció 

negatív hatásait. A belső PR nemcsak azért fontos, mert gyorsítja és elősegíti a teljesítményt 

és a döntéshozatalt, hanem azért is, mert a szervezeti kultúrát nem csak a vezetők, hanem 

minden egyes tag külön-külön és együtt is alakítja, így a szervezet minden tagja hozzájárul a 

szervezetről kialakult megítéléshez, imázshoz. Ha tehát megfelelő képet szeretnénk 

kialakítani a cégünkről, akkor el kell érnünk a vállalat munkatársainak a megfelelő 

informáltságát és a vállalattal való azonosulását.  

A belső PR fejlesztésének lényege, hogy a menedzsment részéről minden fontos információ 

eljusson a legutolsó emberig is. A vezetésnek tudomása legyen minden olyan kérdésről és 

tényről, amely a döntési folyamatban releváns. Leggyakrabban alkalmazott eszközei a 

vezetők találkozása a beosztottakkal, közös rendezvények, tréningek, ünnepek belső 

telefonhálózat kiadványok, intézményi lapfaliújság, hírlevél, audiovizuális eszközök. 

A külső PR a szervezet külső környezetével kiépített és folyamatosan fenntartott 

kommunikáció - és kapcsolatszervezést jelenti. Legfontosabb feladatai a kapcsolattartás a 

sajtóval (a szervezettel kapcsolatos hírek előnyös bemutatása), termékpublikálás, vállalati 

kommunikáció, lobbitevékenység (kapcsolattartás a törvényhozókkal) és a tanácsadás (a 
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vezetőség tájékoztatása a nyilvánosság kérdéseiről). (KOTLER, Philip – KELLER, Kevin 

Lane: Marketingmenedzsment. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2006. p.772.) 

A marketing PR legfontosabb eszközei a kiadványok, események szervezése 

(sajtótájékoztatók, vetélkedők, falültetés stb.) a szponzorálás (támogatás nyújtása 

reklámcélokból), hírek, beszédek, közszolgálati tevékenységek, identitáshordozók használata 

(logó, céges levélpapír, egyenruha, névjegykártya, mappa stb.). 

A jó PR megszilárdítja a régi ügyfélkapcsolatokat és kapcsolatot teremt új ügyfelekkel, 

célcsoportokkal. A kreatív PR jól kiépített sajtókapcsolatokkal képes olcsón és hatékonyan 

hatást gyakorolni a közvéleményre, hiszen ha eléggé érdekes az általa kitalált hír, a média 

magától is felkapja, így nincs megjelentetési költsége. A PR alkalmazásának előnye tehát, 

hogy hitelességet sugároz, azokhoz a vásárlókhoz is elérhet, akik kerülik a reklámokat, illetve 

kiválóan alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet az adott cégre vagy termékre. 

Mai korunkban a világháló az egyik legfőbb kommunikációs színtér, ezért a külső PR-on 

belül kiemelten fontos szerep jut az internetes felületeken való megjelenésnek. Rendkívül 

fontos a cég imázsát előnyösen formáló, modern és sok információt nyújtó honlap, valamint a 

közösségi oldalakon való megjelenés és ügyfelekkel való interaktív kapcsolattartás. 

E. Direktmarketing 

A direktmarketing közvetlen kapcsolatteremtéssel megvalósuló interaktív kommunikáció. 

Jellemzően személyre szóló reklámeszköz, melynek eredménye azonnal mérhető.  

Legfontosabb eszközei a posta küldemények, telemarketing, elektronikus vásárlás, 

faxküldemények, e-mail, tévéshop, amelyek segítségével a fogyasztók személyre szóló 

reklámüzeneteket, vásárlási ajánlatokat kapnak. 

A direktmarketing legújabb csatornái már elektronikusok. Az internet segítségével a 

felhasználó kedve szerint részese és alakítója is lehet az információknak, kiválaszthatja a 

számára legmegfelelőbb ajánlatokat. A technika fejlődésének köszönhetően a vásárlók 

kényelmes otthoni környezetben, fáradság nélkül időt spórolva bonyolíthatják vásárlásukat. 

Az online katalógusok segítségével a termékek/szolgáltatások könnyen összehasonlíthatóak, 

és online megrendelhetőek. A legelterjedtebb online reklámformák: az email, a web alapú 

hirdetések és az online szponzorálás. 

A direkt marketing nemcsak a vevőnek, hanem az eladónak is hasznos. Az online vásárlás jól 

követhető, így a reklám hatása könnyen mérhető. Az internetes reklámokkal a reklámkerülő 

célcsoportok is könnyebben elérhetőek, illetve azok a dolgozók, akik munkájához 

hozzátartozik a számítógép és internet mindennapos használata. Az interaktív marketing 
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további előnye, hogy ma már bármilyen változó szerint szűrhetőek a fogyasztói címlisták, így 

a célpiac jól szegmentálható, jól időzíthető, s a hosszú távú vevőkapcsolatok kiépítésére 

alkalmas. 

Az eszköz azonban etikai kérdéseket is felvet. Sokan zaklatásnak vehetik, ha munkaidőben, 

vagy késői időpontban telefonhívásokkal zavarják őket. Ugyanez vonatkozik a kéretlen e-

mailekre is, melyek leggyakrabban spamként érkeznek a potenciális fogyasztó postafiókjába. 

Nem ritka, hogy egy cég szándékosan félrevezető szórólapokat készít a fogyasztó 

megtévesztésére. Számos olyan ajánlattal is találkozhattunk már, ahol a vásárlások után a 

fogyasztó bekerül egy sorsolásba, mely által adatai bekerülhetnek további adatbázisokba, így 

a cég olyan információkat is átadhat a fogyasztóról más cégeknek, melyről a fogyasztót nem 

értesítik. 

Természetesen a cégek többségére elmondható, hogy tisztességes ajánlattal jelennek meg, s 

céljuk valóban a célzott megkeresés, ezért igyekeznek megoldásokat találni a folyamatosan 

felmerülő problémákra. 

 

F. Események programok szervezése, támogatása 

A vállalat által szervezett események, programok célja a vállalat kapcsolatának erősítése a 

célpiaccal.  Egyre több cég szervez úgynevezett roadshow-kat, melyek célja a közönség 

szórakoztatása, zenei előadók felléptetésével. Az események szervezésével a vállalat célja, 

hogy azonosuljon a célcsoport életstílusával, növelje nevének, termékének ismertségét, s 

megerősítse a fogyasztókban kialakult asszociációt az adott márka arculatáról. A jótékonysági 

szponzoráció célja a társadalmi kérdések iránti elköteleződés bemutatására szolgál. 

A szponzorálás hátránya lehet, hogy az események látogatottsága sikere becsléseken alapszik, 

így nem kiszámítható és általában a szponzornak nincs rá hatása. 
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Ellenőrző kérdések 

 

1. Milyen módszereket használnak a marketingkommunikációs mix készítésében? 

2. Mi az értékesítés ösztönzés és az eladás eladásösztönzés közötti különbség? Milyen 

eszközök kapcsolódnak hozzájuk? 

3. Mi a reklám? Milyen eszközei és felületei vannak? 

4. Milyen esetekben jelenik meg fontos eszközként a személyes eladás? Milyen előnyei 

vannak? 

5. Mi a célja a PR-nak? Milyen belső és külső eszközei különíthetők el? 

6. Mi a direktmarketing? Milyen eszközökkel és csatornákon keresztül találkozhatunk 

vele? Milyen etikai kérdéseket vet fel a használata? 

7. Mi a célja egy vállalatnak az események, programok szervezésével, támogatásával? 
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3. fejezet 

Új irányok a marketingkommunikációban  

 

 

Napjainkban a televízión és interneten keresztül naponta több ezer reklámmal találkozunk. 

Marketingkutatási eredmények szerint, mivel a rövid távú memóriánk kapacitása korlátozott - 

5+2 információnál többet nem célszerű a fogyasztókkal közölni - a túl sok új információ 

kiszorítja a régit. A reklámdömping a fogyasztót egy idő után bosszantani fogja és előbb 

utóbb reklámkerülővé válik, csökkentve az információk számát. A megoldás részben a több 

felületre való, egyidejű részleges odafigyelésben van. Egy közelmúltban végzett felmérés 

szerint a felhasználók 51%-az internetezik számítógépen tévénézés közben, plusz 18% pedig 

mobiltelefonon. Összesen 3%- az a fogyasztóknak az, aki csak a tévénézésre koncentrál. 

(KISS Mariann: Alapmarketing. Bp.: Aula Kiadó Kft., 2005. p. 56). 

Ehhez természetesen az informatika, számítástechnika rohamos fejlődése is hozzájárult. Ma 

már nemcsak televízión, de telefonon és interneten, ipadon is nézhetünk, letölthetünk 

videókat. A telefonunkon keresztül internetezhetünk, elérhetjük a számítógépünkön tárolt 

információkat, és számos online szolgáltatást alkalmazhatunk. 

A fogyasztók reklámfogyasztásánál ugyanakkor a közösségi oldalak terjedésével megjelenik a 

személyes kommunikáció és a tudatosság. A fogyasztók egymás ízlésében bízva, egymásnak 

ajánlva osztják meg véleményüket egy – egy szolgáltatásról, termékről. Mindezek hatására 

jött létre egy új marketingkommunikációs jelenség, a gerillamarketing.  

 

A gerillamarketing fogalma 

A gerillamarketing fogalmával először Jay Conrad Levinson 1984-ben megjelent 

Gerillamarketing című könyvében találkozunk. A gerillamarketinget, mint speciális 

marketing kommunikációt a következőképpen definiálja: „A gerillamarketing lelke és 

lényege, hogy hagyományos célokat, mint például a nyereség és az öröm, nem hagyományos 

módszerekkel, mint az energia befektetés és a pénz ér el.” (http://www.gmarketing.com) Mint 

ilyen, rendkívüli kreativitást, jó ötletet kíván alacsony költséggel.  

Ide sorolható minden olyan reklámozási mód, ami nem hagyományos reklámfelületeken 

jelenik meg, tehát a gerillamarketing nem média, hanem ötletalapú kommunikáció.  

http://www.gmarketing.com/


15 
 

Jellemzője, hogy újszerű, innovatív, szokatlan és legtöbbször meghökkentő módszereket 

használ az üzenetei célba juttatására. Erre fő eszközei az ötletesség, a humor (morbid, 

abszurd, naturális stb.), illetve az esztétikum.  

A gerillamarketing a fogyasztók csoportjait elsősorban a szóbeszéd, illetve elektronikus 

kommunikációs csatornákon keresztül éri el. Módszerei révén jóval olcsóbb lehet a 

hagyományos marketingnél, hiszen megkerüli a hagyományos médiumokat, ezzel 

megspórolva például az óriásplakátok bérleti díját vagy a reklámok sugárzásának költségét. 

Conrad Levinson szerint éppen ezért a gerillamarketing a kis- és középvállalkozások számára 

lett kitalálva. Ezenkívül fontos jellemzője, hogy a vásárlás döntéshozatali sebességére 

koncentrál. 

 

A gerillamarketing előfordulása a gyakorlatban 

 

1. Word of Mouth („szóbeszéd”) vagy buzz marketing 

A WOMMA (a Word of Mouth Marketing Szövetség) hivatalos definíciója szerint „a 

szóbeszéd alapú marketing (WOMM) az a módszer, melynek segítségével aktív és kölcsönösen 

jó kapcsolatot vagy párbeszédet lehet építeni fogyasztó és fogyasztó, illetve fogyasztó és 

kereskedő vagy szolgáltató között.” (http://womma.org/wom101/ ) 

A „buzz” szó jelentése pedig zsongást, bizsergést jelent. A WOM vagy buzz lényege, hogy 

egy adott termékről vagy szolgáltatásról a fogyasztók minél többet beszéljenek, ajánlják 

egymásnak a termékeket saját kapcsolati hálózatukon keresztül, adjanak hírt fogyasztói 

tapasztalataikról. A buzz alapja tulajdonképpen az az elmélet, miszerint a világon minden 

ember hat embernyi távolságra van egymástól, vagyis az ismerősökből álló láncolaton 

keresztül a világon minden ember elérhető valaki által úgy, hogy a két végpont között csak öt 

másik ember van. Érdekesség, hogy ezzel az elmélettel először Karinthy Frigyes 1929-ben írt 

Láncszemek című novellájában találkozhatunk. 

(http://mek.oszk.hu/07300/07367/html/01.htm#54), majd 1967-ben Stanley Milgram 

szociálpszichológus tesztelte az elméletet. (http://hu.wikipedia.org/wiki/Stanley_Milgram)  

A buzz marketing alapja a hálózatos vagy network modell. A network modell a 

véleményformálókra, mint egyes csomópontok magjára épít, s az üzenet így a csomópontokon 

keresztül jut el célcsoporthoz. Ők azok, akik egy-egy termékről többet kommunikálnak, 

kiterjedt kapcsolati hálóval bírnak és ők azok, akiknek adnak a véleményére. Emmanuel 

Rosen 4 csoportba osztotta a csomópontokat
 

http://womma.org/wom101/
http://mek.oszk.hu/07300/07367/html/01.htm#54
http://hu.wikipedia.org/wiki/Stanley_Milgram
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(http://www.felsooktatasmarketing.pte.hu/files/tiny_mce/File/PDF/Felsooktatasi_Marketing_

Konferencia_kotet.pdf): normál-csomópontokra, mega-csomópontokra, szakértői 

csomópontokra és szociális csomópontokra. A normál csomópontban olyan emberek állnak, 

akik átlagosan 50-200 emberrel vannak kapcsolatban, s egy bizonyos témáról megosztják 

véleményüket a csoporttal, ezzel befolyásolva őket. (pl. fodrász, kozmetikus) Mega-

csomópontoknak nevezzük azokat a személyeket, akiknek erős a jelenléte a médiában, vagy a 

politikai színtéren. Ők jellemzően több százezer embert érnek el. A szakértői 

csomópontokban olyan személyek állnak, akiket szakértelmük miatt hitelesnek tartanak, 

kikérik a véleményüket szakmai kérdésekben. Végül a szociális csomópontba azok tartoznak, 

akik szociálisan aktívak vagy karizmatikusak. 

Míg a klasszikus marketing kommunikáció a célcsoport egy-egy tagját próbálja megszólítani, 

addig a véleményvezéreken keresztül történő kommunikáció jóval hatékonyabb, mert a 

célcsoport egymásra tett hatására épít. 

 

Klasszikus modell      WOM modell  

 

A fentiekből következően a buzzmarketing alkalmazása során az első feladat a célközönség 

kapcsolati rendszerének a feltérképezése és véleményvezéreik felderítése. Ennek ismeretében 

két eljárást különböztetünk meg, a „leapfrogging” vagy „békaügetést”, amellyel fel lehet 

gyorsítani a pozitív vélemények, szóbeszédek áramlását, illetve a „seeding” vagy „vetést”, 

azaz az üzenet eljuttatását a véleményvezérekhez. A leapfrogging lényege a fogyasztó 

bizonytalanságban tartása, titok vagy rejtély elterjesztése az adott termékről vagy 

szolgáltatásról, az üzenet sejtetése vagy éppen a felháborodás keltése (például kivágott 

filmjelenetek). 
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(http://www.onlinemarketingtippek.hu/index.php?option=comcontent&task=view&id=31&Ite

mid=33) 

A szóbeszéd gerjesztésére alkalmazott leggyakoribb módszerek, az információcseréhez 

szükséges eszköz, platform biztosítása, az online beszélgetések felkutatása és folyamatos 

követése, a fogyasztók bevonása és a meghallgatása, vagyis lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy a fogyasztók elmondhassák véleményeiket, tanácsaikat a cég számára a termék vagy 

szolgáltatás, illetve a márka kapcsán.  

A seeding lényege a véleményformálók közvetlen megkeresése egy-egy termékkel, oly 

módon, hogy a véleményformáló kiválasztottnak, kivételezettnek érezze magát, s ettől 

motiválva még lelkesebben osztja meg véleményét a hálózati csomópontokkal. Egy tipikus 

WOM kampány során ezeket az embereket egy cég, de inkább egy ügynökség felkéri egy-egy 

termék tesztelésére. A tesztelés során különböző egyéb szolgáltatásokat kaphat a tesztelő, míg 

az ő feladata cserébe a tapasztaltok megosztása a környezetével. (A módszer hatékonyságát 

jelzi a Bónuszbrigád álláshirdetése is, melyben magas fizetést ígérnek az általuk hirdetett 

szolgáltatások kipróbálásáért illetve a szolgáltatásokról írt kommentekért, videókért cserébe. 

A jelentkezők munkájukhoz a legújabb számítástechnikai eszközöket használhatják.) 

Jó példa a WOM kampányra az 1988-ban sugározott legendás reklám, a Müszi, 

(http://www.youtube.com/watch?v=XCW48PrV7YM) amely beégette magát az emberek 

emlékezetébe. Igaz, hogy talán sokan a mai napig nem tudják, hogy a reklám a 

Mezőgazdasági Ügyvitel szervezési és Számítástechnikai Közös Vállalatot hivatott 

népszerűsíteni, a szóbeszéd mégis elérte. 

 

A fogyasztó vásárlási döntésénél nem hagyatkozik kizárólag saját magára, hanem hiteles, 

megbízható információt, forrást keres a végső döntése meghozatalához. Mivel a személyes 

kommunikáció az, amit az emberek a leghitelesebbnek tartanak, ezért a WOM marketing 

jelenleg az egyik legsikeresebb gerillamarketing kommunikációs eszköz. 

 

2.  Ambient 

Az ambient a 90-es években terjedt el a nyugati országokban, a megnövekedett reklámzaj 

miatt. A cégek meghökkentő reklámfelületeket kezdtek el használni főleg kültéri és közösségi 

csomópontokban, illetve egyéb nem szokványos helyeken (például sportoló testrésze). 

Az ambient célja, hogy a környezetbe illeszkedve kreatív megoldásokkal hívja fel magára a 

figyelmet. Viszonylag kevés emberhez jut el, viszont a hatása vitathatatlanul nagy. Ezek a 

reklámok az embereket olyan helyzetben, környezetben érik el, ahol senki sem számít rá. A 

http://www.onlinemarketingtippek.hu/index.php?option=comcontent&task=view&id=31&Itemid=33
http://www.onlinemarketingtippek.hu/index.php?option=comcontent&task=view&id=31&Itemid=33
http://www.youtube.com/watch?v=XCW48PrV7YM
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meglepetés olyan figyelmet generál, amellyel a reklámozók újszerű módon 

kommunikálhatnak a célcsoporttal. Nem alkalmazkodnak médiafelülethez, jellemzően 

mindent marketingfelületnek kezelnek. „Az ambient jellemzője, hogy visszatükrözi a közvetlen 

környezetét, különleges atmoszférát teremt, s ha ez az atmoszféra értékes és releváns 

tartalommal bír a fogyasztó számára, akkor befogadja az üzenetet, és nem lesz elutasító a 

reklámmal szemben”. 

A reklámok lehetnek helyhez kötöttek (például mosdófelületek, iskolai, oktatási intézmények, 

gyógyszertári, kórházi, orvosi intézmények, bevásárlóközpontok reklámfelületei), illetve 

helytől függetlenek (közlekedési járművek külső és belső felületei stb.). Az ambient célját 

tekintve lehet reklámkommunikációs célra tervezettek (egyedi járművek, promóciós 

eszközök, freecard, bevásárlókosár felületei stb.), vagy nem rendszeres reklámcélú 

felhasználásra tervezettek reklám is (például egyedi installációk, hidak, épületek 

becsomagolása). Az alábbiakban három példával szeretném illusztrálni az ambient reklámok 

különbözőségét. 

A Volkswagen a Theory of Fun (http://www.rolighetsteorin.se/) elnevezésű kampánya 

részeként, néhány nyomásérzékelő és pár méter fekete, illetve fehér műanyag segítségével a 

stockholmi Odenplan metróállomás egyik aluljárójának lépcsőjét alakította át egy hatalmas, 

működő zongorává 2009-ben. Az utasok felfedezve a poént, azonnal birtokba vették. A 

reklám célja az volt, hogy egy kis vidámságot, játékosságot hozzon az emberek mindennapi 

rohanó életébe, illetve hogy ennek segítségével arra serkentse a közlekedőket, hogy a 

mozgólépcső helyett a lépcsőt használják. A videót figyelve megállapíthatjuk, hogy a gyártók 

sikerrel jártak, vagyis a reklám elérte a kívánt hatást. 

A reklám elterjedésében a vírusmarketingnek is nagy szerepe volt, hiszen az ambientből 

készült videót az egyik legnagyobb videomegosztó portálra töltötték fel. A reklámot több 

millióan látták azóta. Ötletessége, kedvessége, szerethetősége miatt könnyen megragad az 

ember emlékezetében. Bár a reklám gyártója csak a videó utolsó képkockáján jelenik meg, a 

kampány így is hatékonynak mondható, hiszen elősegíti azt, hogy a márka hallatára az 

innováció, ötletesség legyen 

a néző első asszociációja, s 

ötletessége miatt rákattintson 

a megosztás gombra.  

Az IKEA 2010-ben új 

bútorainak bemutatása 

http://www.rolighetsteorin.se/
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céljából Párizs négy metróállomását bútoroztatta be a legújabb kanapéival és lámpáival. A 14 

napig felszerelt megállók először meghökkentették az utazókat, de később birtokba vették az 

ülőgarnitúrákat. A bútorok nemcsak kényelmes ülőhelyet biztosítottak a várakozóknak, de az 

egész metró atmoszféráját is megváltoztatták, s egy kellemes légkört hoztak létre. A reklám 

fontos jellemzője, hogy nagyméretű, így gyakorlatilag kikerülhetetlen a metrót használók 

számára. Ugyanakkor a metróban nincs más reklámzaj, mely biztosítja az üzenet akadálytalan 

célba érését. A reklám nagy sikert aratott az utazók körében. 

A FEED South Africa egy olyan non-profit szervezet, amelynek fő célja hátrányos helyzetű 

gyerekek étkeztetése Dél-Afrikában. 2008-ban a szervezet egy különleges reklámot 

terveztetett bevásárló kosarakra. A kosarak alján kolduló utcagyerekek voltak láthatók, és a 

kosáron található szöveg a következő volt: Látod milyen könnyű az éhezőket etetni? Amikor 

valaki ételt tett a kosárba, úgy tűnt, mintha a képen látható gyereknek adott volna ételt.  

A reklám szándéka szerint felhívja a figyelmet az éhező gyerekre, és informál arról, milyen 

módon adhatnak adományokat a szervezetnek. A kijáratoknál pénz - és ételadományokat 

gyűjtő kosarakat helyeztek ki az adományozóknak. Az alacsony költségű reklámot több 

százan látták, melynek köszönhetően a szervezet honlapjának látogatottsága is jelentősen 

növekedett. (http://adsoftheworld.com/media/ambient/feed_sa_trolley?size=_original)  

 

 

Egy újabb rendkívül szellemes reklám a jobsintown.de német munkaközvetítő szervezet 

különböző automatákra alkalmazott ötlete. Az Scholz&Friends reklámcég 2006-ban 10 fajta 

reklámot készített, melyet nem szokványos reklámhordózókon jelenített meg, hanem kültéri 

és beltéri gépekre ragasztott fel (játékautomatákra, tanktöltőkre, pénzautomatákra, fagyi 

http://adsoftheworld.com/media/ambient/feed_sa_trolley?size=_original
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gépekre, zenegépekre, reptéri csomagvizsgáló gépekre, mosodai mosógépekre, fotó 

automatákra, kávégépekre, és kisgyerekeknek készített játékgépekre). 

(http://allgraphical.blogspot.hu/2010/11/jobs-in-town-ads.html) A felsorolt gépek közös 

jellemzője, hogy bár mindennapi tevékenységeink során találkozunk velük, eddig mégsem 

volt jellemző reklámcélú használatuk. A reklám alapja minden esetben ugyanaz: egy teljes 

alakos kép, rövid, de hatásos szlogennel. 

 

A reklám további érdekessége, hogy a nagyon jól kidolgozott, életszerű és életnagyságú 

embereket úgy ábrázolja, mintha az adott szolgáltatást a gépek belsejében ők végeznék el. 

Nem is igazán az ábrázolt munkakörök, mint inkább a munka körülményei okoznak 

döbbenetet első látásra. A reklám szövege a következő: Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz 

munkát végezz. A reklám rossz munkahelyi alternatívákat mutat sugallva ezzel, hogy a tied 

lehet más, ha például igénybe veszed a jobsintown.de szolgáltatásait.  

3. Viral vagy vírusmarketing 

A vírusmarketing a gerillamarketing másik fontos eszköze, ami tulajdonképpen a „szájreklám 

online megfelelője.” (KOTLER, Philip – KELLER, Kevin Lane: Marketingmenedzsment. 

Bp.: Akadémiai Kiadó, 2006. p. 714.) 

http://allgraphical.blogspot.hu/2010/11/jobs-in-town-ads.html
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 Megjelenését a Hotmail postafióknak tulajdonítják. A Hotmail a felhasználók által küldött e-

mailek aljára becsatolt egy rövid felhívást arról, hogy a szolgáltatás ingyenes, így mindenki, 

aki regisztrált felhasználó lett és levelet küldött egyben reklámozta is a szolgáltatást. A 

szolgáltatás, így gyors sebességben nagyszámú felhasználtságot tudott elérni.  

A vírusmarketing lényege, hogy az üzeneteket a fogyasztók spontán közvetítik egymás felé, 

így az internet segítségével az villámgyorsan eljuthat a világ bármely pontjára. A 

vírusmarketing leginkább a közösségi oldalakon (Facebook, Myspace, eBay) kép és videó 

megosztókon (YouTube, Indavideo), blogokon, Twitteren terjed. Fontos, hogy ezeken az 

oldalakon lehet szavazni, lájkolni, kommentelni, megosztani, vagyis egymásnak ajánlani a 

reklámot. Típusát tekintve lehet videó, zene, kép, cikk, játék, képeslap, képernyővédő vagy 

akár powerpoint bemutató.  

A vírusmarketing jellemzője, hogy a kampány indítása után már nem irányítható, vagyis a 

fogyasztók kezében van az adott reklám további terjedése. Elmondható, hogy önmagában nem 

csodaszer, a reklám továbbítása előtt fontos átgondolni a célcsoport összetételét, földrajzi 

elhelyezkedését, az üzenet módját és ehhez kell megtalálni a legmegfelelőbb médiumot. A 

vírusmarketingre is vonatkozik az az állítás, hogy leginkább a humoros, meghökkentő 

tartalmú üzeneteket továbbítják legszívesebben.  

Hazánkban a Balaton népszerűsítésére készített kampányfilmet 

(http://www.youtube.com/watch?v=rb5x327jx6E) említik a szakemberek jó vírusmarketing 

példának.  A reklám a KFT együttes: Balatoni nyár című kissé erkölcstelen slágerét jeleníti 

meg egy rövid animációs filmben. A film bár egyes körökben felháborodást keltett, mégis pár 

nap alatt több mint félmillió emberhez jutott el. A vírusmarketing jellegzetességeit három 

külföldi példával szemléltetném. 

 

T-mobil flashmob –„Life is for sharing”  

(http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM) 

Az utóbbi években világszerte elterjedt a flashmob vagy más néven villámcsődület. A 

megmozdulás lényege, hogy egy előre meghirdetett időpontban egy előre meghatározott 

helyen egy bizonyos embercsoport konkrét céllal összegyűlik, majd valamilyen szokatlan 

közös tevékenység után a csoport villámszerűen szétoszlik. Az eredetileg alulról szerveződő 

megmozdulást a reklámszakma is felfedezte magának, s ma már megszámlálhatatlan azoknak 

a flashmob videóknak a száma, amelyeket valamilyen termék vagy szolgátatás reklámozására 

hoztak létre.  

http://www.youtube.com/watch?v=rb5x327jx6E
http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM


22 
 

A T-mobile megrendelésére létrehozott két és fél perces flashmob videót 2009-ben töltötték 

fel, s azóta több mint 35.000.000 ember látta. A film a londoni Liverpool Street állomáson 

készült becsléseim szerint 200-300 beépített táncos bevonásával. A filmen először csak a 

megálló szokványos képét látjuk, majd hirtelen elindul a zene s először csak egy, majd 

folyamatosan egyre több külsőre civil ember kezd el táncolni mosolyt csalva ezzel a 

bámészkodók arcára.  A felvételen láthatjuk, hogy egyre több járókelő veszi a lapot és próbál 

becsatlakozni a koreográfiába. Természetesen azt is láthatjuk, hogy egyre többen veszik elő a 

mobiltelefonjukat, vagy azért hogy lefotózzák, levideózzák az eseményt, vagy azért, hogy 

elmeséljék a történteket valakinek. 

A reklám készítőjéről, illetve a termékről csak a videó végén szerzünk tudomást. A rövid 

reklámszöveg a következő: „Life is for sharing” – szabad fordításban: Az élet azért van, hogy 

megosszuk a pillanatokat. 

Az akkoriban még kevésbé elterjedt flashmob nagyon jól megtervezett, fiatalos, változatos és 

kreatív, mely szavakhoz könnyen kapcsolható maga a szolgáltató. A szokatlan megjelenítés 

felejthetetlenné teszi a reklámot, sőt arra ösztönöz, hogy újra és újra megnézzük, illetve 

megosszuk ismerőseikkel, barátainkkal. 

 

Volkswagen - Az Erő  

(http://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0) 

Az Adweek nevű, médiával és reklámiparral foglalkozó szaklap kiválasztotta azt a tíz 

reklámot, ami a 2011-es évben a legjobban sikerült.  A nyertes alkotások között nem meglepő 

módon megint a Volkswagen reklámjával találkozhattunk. Az év legjobb reklámfilmje egy 

Darth Vadert játszó kisfiú történetéről szól, aki megpróbálja az erőt alkalmazni szűkebb 

környezetén, például megpróbál megmozdítani egy ágyon ülő játékbabát vagy megpróbálja 

mozgásra bírni kutyáját. Végül begördül a legújabb Volkswagen modell, ami apa távirányítója 

segítségével végre engedelmeskedik a kisfiúnak. Az autó máris a gyerek és általa az egész 

család barátja lesz, akiben mindenki megbízhat.  

A csupán egy perces reklámfilm a 2012-es Volkswagen Passatot hivatott beharangozni. A 

reklám jellemzője hogy közismert science-fiction szereplőt állít középpontba, de a jelmezt 

egy gyerekre adja, mely által az egész reklám rendkívül bájos, humoros és szerethető lesz.  

 

 

Gagnam style- csillag születik 

(http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0) 

http://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0
http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
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A csupán négy hónappal ezelőtt berobbant dél-koreai énekes, Psy klipje a vírusmarketing 

mintapéldája. Az ismeretlenből érkező énekes dalát négy hónap alatt 832.000.000-an látták, s 

a nézettség megfigyelhető volt, hogy minden nap kb. 11.000.000 millióval növekszik 

folyamatosan. 

A koreaiul énekelt, újgazdagokról szóló dal nem különösebben érdekes, viszont a klipben 

látható újszerű tánclépések már igen. Számos videó készült arról, hogy a világ teljesen 

különböző pontjain fiatalok egy csoportja utánozza a táncot. A tulajdonképpen egyszerű 

lépést gyorsan elsajátították az amerikai celebek is (például Madonna) de híres politikusok is 

(mint például az Amerikai Egyesült Államok elnöke Barack Obama) tovább növelve ezzel 

saját népszerűségüket is. A klipből számos feldolgozás és videó készült, illetve rengetek, 

olyan videó is, ami segít a tánc tökéletes elsajátításában. A kirobbanó popsiker a 

tudományhoz is utat talált: a 34 éves dél-koreai rappert meghívták előadónak az Oxfordi 

Egyetem 189 éves Oxford Union klubjába, ahol korábban Ronald Reagen vagy a dalai láma 

szólalt fel. 

A klip bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a legtöbbet - 5 millió alkalommal – 

kedvelt (lájkolt) videó. Sokan állítják, hogy Psy népszerűségének az oka a humor, a paródia, 

amit képvisel, ugyanakkor még mindig nagy azok tábora is, akik értetlenül állnak az óriási 

siker előtt. 

 

4.  Az „astroturf(ing)”  

Az astroturf szó műfüvet jelent, de az astroturfing kifejezés jelentése ebben az értelmezésben 

„fűalatti”. Lényege, hogy megbízott PR és gerillamarketing szakemberek egy látszólag alulról 

jövő szerveződés által kezdeményezett kampányt hoznak létre, melynek hátterében 

valamilyen politikai cél, szervezet áll. Ismert módszerei a levélíró, online, e-mail és sms 

kampányok. A kampány jellemzője, hogy próbálja leutánozni egy valós alulról jövő kampány 

elemeit, a csoporthoz tartozás szükségletét állítva a marketing szolgálatába. További területei 

a megrendelőtől függetlennek tűnő aktivista mozgalmak, helyi csoportok, akciók, tiltakozások 

létrehozása ál aktivisták megbízásával. 

Az internet interaktivitása lehetővé teszi, hogy bármilyen témában megosszuk véleményünket 

közösségi fórumokon. Astroturfingnak nevezzük azt is, ha valaki nevét nem vállalva bizonyos 

érdekek mentén kommentel, vagy bérkommentel. Érdekesség, hogy ma már nem csak hamis 

kommentekről, hanem virtuális kommentelőkről is hallhatunk. Egyes cégek olyan softwaréket 

fejlesztettek ki, mely fiktív felhasználókat hoz létre. 
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Magyarországon a Metro nevű ingyenes újságot próbálták bevezetni egy Amerikában már 

bevált módszerrel. A módszer szerint diákokat alkalmaztak arra, hogy metrókon és forgalmas 

csomópontokon olvassák a Metró újságot azzal a céllal, hogy minél többen minél több helyen 

lássák, felkeltve ezzel az érdeklődést.  

Érdemes említést tenni még egy csomagküldő szolgálat kampányáról is. A New York-i cég 10 

dollárt fizetett fejenként a portásoknak, hogy a cég csomagjait folyamatosan a pultjukon 

tartsák. A ház lakói így azt hihették, hogy valaki rendszeresen az adott cégtől rendel. 

Az astroturfing a megtévesztés marketingkommunikációs eszköze, mely hagy némi 

kivetnivalót maga után. Szakemberek szerint nem ajánlatos a módszer gyakori használata, 

mert az internet, a felgyorsuló kommunikáció miatt is nagy a lebukás veszélye. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1.        Mi a gerillamarketing? Hogyan szólítja meg a fogyasztói csoportokat? 

2. Mit jelent a Word of Mouth („szóbeszéd”) vagy buzz marketing? Mit tud Emmanuel 

Rosen elméletéről a csomópontok kapcsán? 

3. Mi az ambient? Milyen eszközei és felületei vannak? Mondjon rájuk konkrét példákat! 

4. Mi a vírusmarketing lényege? Említsen konkrét példákat a használatára! 

5. Mit jelent az „astroturf(ing)”? Hogyan alkalmazható a gerillamarketing eszközként? 
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4. fejezet 

Borturizmushoz kapcsolódóan – 

Marketingkommunikáció hagyományos eszközei a turizmusban - elméleti 

alapok 

A turizmus marketing a szolgáltatásmarketing egy speciális ága, ahol a szolgáltatás szorosan 

kapcsolódik egy földrajzi helyhez, területhez illetve egy adott időszakhoz. Jelen tananyagban 

azon eszközök elemzését szeretnénk bemutatni, amelyek a turisták meggyőzését szolgálják a 

fogyasztás és a vállalat szempontjából, végeredményben, hogy az adott szervezet mind 

hatékonyabban tudja elérni a céljait.  

A turizmusmarketing nem önálló tudomány, meghatározásai a fogyasztók igényeire épülnek. 

A marketingkommunikáció - más néven promóció - célja, hogy minél több információt 

juttasson el a termékről/szolgáltatásról a gyártótól a potenciális vevőig.  

 

Turizmus marketing értelmezése 

Több fogalmi megközelítést kell tárgyalni. 

WTO által meghatározottak szerint, a marketing egy vezetés filozófia, amely a turisztikai 

kereslet igényeinek a kielégítését célozza oly módon, hogy a kutatás, előrejelzés a 

kiválasztás segítségével a vállalat a turisztikai terméket a piacra úgy juttatja el, hogy az a 

számára a lehető legnagyobb hasznot eredményezze. 

Krippendorf szerint a marketing az idegenforgalmi szervek vállalat-politikájának, valamint a 

helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi területek magán és állami turizmuspolitikájának 

olyan módszeres és koordinált végrehajtását jelenti, amely meghatározott fogyasztói 

csoportok szükségleteinek lehető legjobb kielégítésére irányul, megfelelő nyereség elérése 

mellett. 

Morrison értelmezésében a marketing egy állandó, több részből összevetendő folyamat, 

amelyen keresztül a turisztikai szektor kutatja, megtervezi, megvalósítja, ellenőrzi és értékeli 

mindazon tevékenységeket, amelyeknek a célja a fogyasztói igények kielégítése és a vállalat 

céljainak az elérése. A hatékony marketing megköveteli a szervezet valamennyi 

dolgozójának az erőfeszítését. Hatékonyságát jelentősen befolyásolják a társszervezete 

tevékenységei. www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/...marketing/desztinacio-

marketing.docx 
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Turisztikai termékpolitika – marketingmix és fogyasztási döntések 

 

A termékpolitika jellemzői turisztikai megközelítésből: 

1. a turisztikai termék szolgáltatásokból áll; 

2. választás magas szabadságfoka; 

3. utazási döntés magas kockázattal jár; 

4. rendkívül érzékeny kereslet (pl. külső környezeti tényezőkre: háborúk, cunami); 

5. szezonalitás (szüret, Márton-nap); 

6. emberi erőforrások szerepe kiemelten fontos; 

7. komplexitás – termékek; 

8. monopóliumok, oligopóliumok jelenléte; 

9. turisztikai termékek viszonylag nehezen változtatható, magasak az állandó költségek. 

 

 

A termékpolitikához kapcsolódó általános marketingeszközökön túl 4 P kiegészül a 

szolgáltatásmarketing 7 P-jére. 

1. Product – Termék 

2. Price – Ár 

3. Place – Elosztási csatorna 

4. Promotion – promóció 

5. Emberi erőforrás 

6. Tárgyi megjelenés 

7. Folyamat – amin keresztül a csere megvalósul 

 

A turizmus marketing 8p elmélete Morisson nevéhez fűződik. 

1. Product – Termék 

2. Price – Ár 

3. Place – Elosztási csatorna 

4. Promotion – promóció 

 

5. emberi erőforrás 
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6. csomaggá szervezés 

7. együttműködés 

8. a mix koordinálása - az egyes elemek összehangolása 

 

Másik alapvető és értelmezendő fogalomként jelenik meg a turizmus marketing területén, a 

fogyasztói magatartás. A fogyasztó személyes jellemzői; környezeti, társadalmi és kulturális 

tényezők alapvető befolyásoló szereppel jelennek meg. Hét kérdés mentén jól vizsgálható az 

egyén választása, motivációja, viselkedése.  

A. Kik képviselik a piacot? – vevők (utazók) 

B. Mit vásárolnak? – termék 

C. Miért vásárolnak? – motiváció 

D. Kiken keresztül történik a vásárlás? 

- egyéni 

- utazásközvetítőkön keresztül (tour operator, utazási iroda) 

E. Hogyan történik a vásárlás? – műveletek 

F. Mikor történik a vásárlás? (ma: az utazási döntés egyre közelebb kerül az utazáshoz) 

G. Hol történik a vásárlás? 

 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Hogyan értelmezhető a turizmus marketing fogalma? 

2. Ismertesse a turisztikai termékpolitika jellemzőit! 

3. Ismertesse a szolgáltatásmarketing 7 P eszközeit! 

4. Mutassa be Morisson turizmus marketing 8p elméletét! 

5. Milyen hét kérdés mentén vizsgálható egy egyén motivációja? 
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5. fejezet 

A (bor)turizmushoz kapcsolódó marketingkommunikációs mix fő elemei, 

eszközei 

 

A vállalatok különböző módszereket alkalmaznak a termék vagy szolgáltatás hatékony 

kommunikációja érdekében. A marketingkommunikációs mix készítésében a turizmus 

területén nyolc módszert használhatunk, melyek a következők: 

1. PR – Public Relations/közönség kapcsolatok 

2. reklám 

3. értékesítés ösztönzés /sales promotion 

4. személyes értékesítés /personal select 

5. Termék és desztinációelhelyezés /product placement 

6. Szponzorálás 

7. Direkt marketing 

8. Kiállítások, vásárok  

 

Az egyes módszerek különböző módon segítik a termék megismerését, eladását; ezért a jó 

márkaépítéshez szükséges az elemek közös, párhuzamos használata. Az integrált 

marketingkommunikáció lényege, hogy a vállalat egységbe rendezi a 

marketingkommunikációs eszközeit a még hatékonyabb megjelenés, és üzenet közvetítése 

érdekében.  

A hatékony kommunikáció kialakításának lépései: 

- Ismernünk kell a rólunk és a termékünkről kialakult imázst.  

- A kommunikáció célja, hogy a fogyasztóban az ismertség érzésének kialakításától 

eljuttassuk őt az elfogadásig, illetve végső soron cselekvésre (vásárlásra) késztessük.  

- Az üzenet megtervezése: 

- Mit mondjunk? (az üzenet tartalma) 

- Hogyan mondjuk logikusan? (az üzenet szerkezete) 
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- Hogyan mondjuk szimbolikusan? (az üzenet formája) 

- Ki mondja? (az üzenet forrása)  

 

1. Közönségkapcsolatok vagy kommunikáció (PR) 

- Lehetőséget ad adott vállalkozás, termék kiemelésére. 

- Általában sajtóhírként érzékeli a fogyasztó. 

- Nagyfokú hitelességet társítanak hozzá. 

Ide tartozik pl.: Események, közszolgálati tevékenységek, írásos anyagok és prospektusok 

készítése, audiovizuális anyagok készítése, vevőinkkel valamint a szűkebb és tágabb 

környezetünkkel való kapcsolattartásuk. 

A PR típusai: 

A. Személyes PR: pl. politikusok, művészek 

B. Szervezeti/intézményi PR: pl. politikai pártok, egyházak, uralkodóházak, 

sportegyesületek 

C. Vállalati PR: alanya valamilyen vállalkozás 

D. Regionális PR: alanya egy konkrét földrajzi hely (ország, régió, város, táj)  

 

Desztinációs PR tevékenység egy adott desztináció turisztikai imázsát igyekszik kialakítani 

magában a desztinációban, illetve közvetíteni azt valamely célterület számára. A desztinációs 

PR eszköztára: 

1. Arculati elemek (pl. logo, szlogen, színkombinációk, grafikai megoldások) 

2. Desztinációs PR filmek (gyakran nemzeti turisztikai hivatalok, minisztériumok 

finanszírozzák) 

3. Desztináció elhelyezés játékfilmben (1955. Ich denke oft an Piroschka – német 

játékfilm) 
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4. Prospektusok és más nyomtatványok: pl. leporellók, programfüzetek, 

információs térképek 

5. PR-ajándékok, emléktárgyak: pl. toll, táska, esernyő, póló 

6. Kiállítási részvétel: pl. nemzetközi turisztikai kiállításon  

 

2. Reklám 

A reklám szerepe a hosszú távú imázs kialakítása, de a forgalomra is hat, jellemzői: 

- Nyilvánosság (sok személy találkozik ugyanazzal az üzenettel) 

- Átfogó jelleg (lehetőséget ad az üzenet sokszori megismétlésére) 

- Határozott kifejező képesség (a nyomtatás, a hang és a színek művészi 

felhasználásával készülhet) 

- Személytelenség (nincs visszacsatolási lehetőség)  

 

A turizmusban különleges fontosságú reklámeszközök: 

A. Nyomtatott promóciós és információs anyagok: pl. programfüzetek, menetrendek, 

térképek, étlapok, plakátok, autókölcsönző szórólapok, turistairodák brosúrái 

B. Brosúrák: tour-operator cégek reklámjának „zászlóshajói”, színes, terjedelmes, 

reprezentatív kiadványok 

C. Mozgóképes promóciós anyagok: névjegy CD-k (pl. desztinációkról), promóciós 

filmek - útifilmek (pl. Travel Chanel-en), reklámspotok (pl. TV-reklámok), promóciós 

kisfilmek (pl. utazási irodákban) 

D. Egyéb reklámeszközök: térhangosítás (pl. strandokon), mozgó kocsi, mozireklám  
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3. Vásárlásösztönzés (SP) 

Turizmus területén speciális jellemzőik: 

 Engedményeket, előnyöket vagy hozzájárulásokat tartalmaznak. 

 Azonnali vásárlásra buzdít, célja, hogy a fogyasztók vagy közvetítők gyorsabban 

és/vagy többet vásároljanak valamely termékből. 

 Eszközei pl.: kuponok (szállodáknál), versenyek, jutalmak, törzsvásárlói utak, 

törzsvendégprogramok szállodáknál, árkedvezményes akciók (last minute), 

termékbemutatók, hírdetőutak (werbwfahrtok), játékok. 

 

4. Személyes eladás (PS) 

A személyes eladás drága marketing kommunikációs eszköz, amelynek azonban a 

hatékonysága, eredményessége kiváló.  

 

Jellemzői: 

 Két vagy több személy között élő, azonnali és kölcsönös kapcsolat alakul ki 

 Lehetséges az azonnali reagálás, módosítás 

 Területei a turizmusban: 

A. Utazásszervező szektor 

B. Vendéglátó szektor 

C. Szálláshely szektor 

D. Közlekedési szektor 

E. Attrakciós szektor (pl. kaszinóipar) 

F. Desztinációszervező szektor (pl. Tourinform irodák)  
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5. Termék és desztinációelhelyezés (product placement) 

 az álcázott reklám vagy PR speciális esete, amikor egy konkrét terméket, márkát, 

desztinációt játékfilmben, TV-sorozatban, TV-műsorban helyeznek el a látvány vagy a 

történet természetes részeként 

 Pl. az Álomhajó (das Traumschiff) 1981-től  

 

6. Szponzorálás 

Célja a vállalat kapcsolatának megerősítése a célcsoporttal, a vállalati imázs alakítása, 

javítása. Napjainkban a marketing-mix egyik fontos kommunikációs eszköze az 

eseménymarketing, amely interaktív jellegének és élményorientáltságának köszönhetően 

egyre több vállalat körében kedvelt eszköz egyes termékek, szolgáltatások bemutatásához. 

Effektív eszközként járulhat hozzá a vállalat belső tagjainak képzéséhez, motiválásához és a 

márkához való személyes kötődés kialakításához. A szerteágazó és színes eseménymarketing 

és menedzsment tevékenységek lehetővé teszik azt a rendkívüli látványvilágot és maradandó 

élményt, amit a látogató közönségnek nyújtanak. A rendezvénymarketing 

marketingkommunikációs mixbe való beépülését segíti, valamint rendezvényekhez 

kapcsolódó tervezési, végrehajtási, ellenőrzési folyamatokba is betekintést nyújt.  (Slezák-

Bartos et al., 2019) 

Lényegi jellemzői:  

 Valamilyen művészeti-, tudományos-, jótékonysági-, sport- vagy szórakoztató 

tevékenység illetve rendezvény anyagi vagy természetbeni támogatása 

ellenszolgáltatás fejében. 

 Az ellenszolgáltatás a szponzor termékeinek (szolgáltatásainak) a reklámozását, vagy 

imázsának pozitív kialakítását célozza.  

 

7. Direkt marketing 

Általános jellemzők a turizmus területén: 
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 A fogyasztóval való személyes kapcsolatfelvétel kezdeményezése, leggyakrabban 

névre szóló levélben, telefonon vagy e-mailben. 

 A fogyasztót név szerint szólítják meg és elvárják válaszreakcióját. 

 Direkt marketing a turizmusban: 

1. Törzsvásárlókkal való kapcsolattartás. 

2. Time-sharing üdülőklubok ügyféltoborzása. 

 

8. Kiállítások, vásárok  

Kiállításokon, vásárokon való megjelenés célja az újdonságok bemutatása a nagyközönségnek 

és/vagy a szakmának, a konkrét üzletkötés, illetve a későbbi üzletek információs és 

kapcsolatszervezési megalapozása. Legfontosabb típusok: 

 Hatókör szerint: világkiállítás, nemzetközi, nemzeti, regionális  

 A kínálati paletta alapján: általános- vagy szakvásár 

 Szektor szerint: ipari, mezőgazdasági, stb. 

 Időtartam szerint: állandó és időszakos 

 Helyszín szerint: állandó vagy változó helyszínű  

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Melyek a hatékony kommunikáció kialakításának lépései? 

2. Mit tud a desztinációs PR tevékenységről? 

3. Melyek a turizmusban a különleges fontosságú reklámeszközök? 

4. Milyen speciális jellemzőik vannak a vásárlásösztönzésnek a turizmus területén? 

5. Milyen területei különböztethetők meg a turizmusban a személyes eladásnak? 

6. Mi az eseménymarketing? Mik a szponzorálás lényegi jellemzői? 

7. Ismertesse a direkt marketing általános jellemzőit a turizmusban! 

8. Hogyan csoportosítaná a kiállításokat, vásárokat? 



34 
 

6. fejezet 

Összegzés 

 

Jelen tananyagban a turizmus marketinghez kapcsolódó hagyományos eszközök és a 

marketingkommunikáció újszerű eszközei kerültek kidolgozásra, ami segítheti az olvasónak 

alapvető ismeretek megszerzését. Napjainkban a televízión és interneten keresztül naponta 

több ezer reklámmal találkozunk. Marketingkutatási eredmények szerint, mivel a rövid távú 

memóriánk kapacitása korlátozott - 5+2 információnál többet nem célszerű a fogyasztókkal 

közölni (KISS 2005) - a túl sok új információ kiszorítja a régit. A reklámdömping a 

fogyasztót egy idő után bosszantani fogja és előbb utóbb reklámkerülővé válik, csökkentve az 

információk számát. A megoldás részben a több felületre való, egyidejű részleges 

odafigyelésben van. Egy 2011. évi felmérés szerint a felhasználók 51%-az internetezik 

számítógépen tévénézés közben, plusz 18% pedig mobiltelefonon. Összesen 3%- az a 

fogyasztóknak az, aki csak a tévénézésre koncentrál. (http://2012.enterdigital.hu/videok/ 

Kaprinay Zoltán, Bónusz Brigád – Okos hirdetések okostévén) Ehhez természetesen az 

informatika, számítástechnika rohamos fejlődése is hozzájárult. Ma már nemcsak televízión, 

de telefonon és interneten, ipadon is nézhetünk, letölthetünk videókat. A telefonunkon 

keresztül internetezhetünk, elérhetjük a számítógépünkön tárolt információkat, és számos 

online szolgáltatást alkalmazhatunk. 

A fogyasztók reklámfogyasztásánál ugyanakkor a közösségi oldalak terjedésével 

megjelenik a személyes kommunikáció és a tudatosság. A fogyasztók egymás ízlésében bízva, 

egymásnak ajánlva osztják meg véleményüket egy – egy szolgáltatásról, termékről. Mindezek 

hatására jönnek létre újabb típusú marketingkommunikációs jelenségek, mely témakör egy 

következő tanulmány tárgya lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

http://2012.enterdigital.hu/videok/
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Projektmunka/ referátum feladatok/ házi dolgozatok 

1. Projektmunka 

 

Feladat: Szabadon választott borászok és borászatok elemzése a „4P” szerint a 

Szekszárdi borvidéken 

 

1.Bodri Pincészet – dr. Bodri István borász, ügyvezető igazgató, a Szekszárdi Hegyközség 

elnöke 

 

Termékpolitika: A Bodri birtokközpont a város zajától távol, egy nyugodt környezetben, 

Faluhely dűlőben helyezkedik az őt körülölelő mesés tájjal, tavacskával, egyedi stílussal. 25 

ha területet művelnek, a fő szőlőfajták: Kékfrankos, Merlot, Kadarka, Cabernet, Pinot Noir, 

Sauvignon Blanc, Rajnai Rizling, Olaszrizling. A borászaton kívül rendezvénycentrum, 

étterem –Optimus a’la carte étterem –, látványkonyha búbos-kemencével, disznóölési 

látványterasz, borbíráló-központ és parkoló (autóknak, lovaknak, de akár helikopternek is) 

várja az idelátogatókat. A magyar mellett akár angol vagy német nyelven is lehetőséget 

biztosítanak a borkedvelőknek egy 5-6-7-8 borból álló borkóstolásra, igény esetén a pincészet 

teljes palettája is végigkóstolható. Főbb borok: Rozi, Bodrikutya, Kadarka, Kékfrankos, 

Bikavér, Civilis QV, Faluhely sorozat, Optimus QV. 

Maga a pincerendszer a hazai pincék legjelentősebb építőmesterének, Heimann Ferencnek a 

monumentális alkotása. Az 1800 négyzetméteres alapterületű pince mintegy félmillió 

nagyméretű, rusztikus téglából épült. Jelenleg ez Közép-Európa legnagyobb újonnan épített 

kupolás pincéje, melyben 300 kóstolóvendég tud helyet foglalni, így akár lakodalmak 

lebonyolítására is kiválóan alkalmas. 

Árpolitika: állandó akciók, nyereményjátékok, bestbuy borok. Kóstolósor ára: 2500-4000Ft-

ig, melyet bankkártyás és OTP Szépkártyás fizetési móddal is rendezhet a vendég. 

Reklámozás saját kiadvány- Bodri Magazin, elektronikus hírlevél borverseny eredményekről, 

szüretről, borkóstolókról; a Boldogság útjain című TV-műsor kapcsán a TV Paprikában jelent 

meg a pincészet 2015-ben. 

Értékesítési utak: szuper- és hipermarketek, online vásárlás, borszaküzletek. 

 



36 
 

 

2. Dúzsi Tamás – a „Rozékirály” 

 

Termékpolitika: Dúzsi Tamást sok-sok éve rozékirályként emlegetik. „Az a titok, hogy nincs 

titok” – mondja a rozéról a borász. Aztán mégiscsak kiderül, hogy van. Például evidens: míg 

mások másutt általában abból indulnak ki, hogy ha nem elég jó minőségű a szőlő, attól 

rozénak még elmegy, addig Dúzsi Tamás azt mondja, ez a műfaj ennél sokkal, de sokkal 

kényesebb. Kizárólag az egészséges, érett, jó savú szőlő alkalmas arra, hogy finom, üde, 

élénk, illatos, lendületes és tartalmas rozét készíthessenek belőle. Az Év Bortermelője 2014-

ben. 

Árpolitika: több árkategória, bestbuy borok. 

Reklámozás: sajátos elektronikus hírlevél borverseny eredményekről, borkóstolókról. 

Értékesítési utak: online vásárlás, borszaküzletek- Budapesten is. 

3.Eszterbauer Borászat - Eszterbauer János, tulajdonos-borász, Pálinkás László borász 

Termékpolitika: Az 1746-os szekszárdi levéltári adatokban már szerepel a szőlőművelő 

Eszterbauer család, melynek 10. generációja Eszterbauer János, aki Pálinkás László borász 

segítségével működteti a tradíción alapuló, 20 ha megművelt területen fekvő borászati 

vállalkozást. A szekszárdi adottságoknak megfelelően kínálatuk nagy részét a vörös fajták 

adják, zászlós boruk a Szekszárdi Kadarka. Őseik tiszteletének jeléül a XIX. és XX. század 

szekszárdi „paraszt-polgári” világának megtestesítőit, a már másvilágra költözött 

nagyszüleiket és dédszüleiket jelenítik meg borcímkéiken. Borkóstolási lehetőséget kínálnak 

6-8 féle borral a magyar nyelv mellett angolul, németül, spanyolul. Szőlőfajták: Kékfrankos, 

Kadarka, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Pinotnoir, Chardonnay. 

Főbb borok: „Nagyapám” Kadarka, „Pinceátlag” Házasítás, „Tüke” Bikavér, „Tanyamacska” 

Kékfrankos, „Mesterünk” Cuvée, „Tivald” Cabernet Sauvignon.    

Árpolitika: állandó akciók, nyereményjátékok, bestbuy borok. Borkóstoló 400.-Ft/fajta/fő 

áron történik, akár bankkártyás fizetési móddal előzetes bejelentkezés esetén. 

Reklámozás: sajátos elektronikus hírlevél borversenyek eredményeiről, szüretről, 

borkóstolókról. 

Értékesítési utak: szuper- és hipermarketek, online vásárlás, saját borszaküzlet, 

borkereskedések. 
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4. Ferger-Módos Borászat– Módos Ernő - PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar címzetes docense, az Alisca Borrend nagymestere 

 

Termékpolitika: A szekszárdi történelmi borvidék adottságai, 2000 év hagyományai, közel 30 

év borászati tapasztalata társul a legmodernebb technológiával a Ferger-Módos Borászat 

epreskerti üzemében, ahol 2000 m
2
 áll rendelkezésre folyó- és palackos borok temperált 

tárolására több mint egymillió liter tartálykapacitással. Itt a korszerű laboratóriumban 

bevizsgált borokat igény szerint szakszerűen kezelik, tárolják, a palackozó üzemben akár 

különleges üvegekbe is töltik és egyedi címkével látják el. A több mint 400.000 palack 

kapacitású készáruraktárban lehetőség van a palackok címke nélküli, egységládákban történő, 

illetve címkével ellátott, kartondobozban való tárolásra. A Módos Borászat a szekszárdi 

borvidék válogatott szőlőiből nemcsak lédig, valamint asztali, palackos borokat, hanem 

különlegesen magas minőségű, limitált szériájú borkülönlegességeket is forgalmaz. A 

hagyományos és legkorszerűbb technológia ötvözésével biztosítja az állandóan kitűnő 

minőséget. Borászatuk mintegy 2500 vendéglátóhelyre szállítja be közvetlenül termékeit, 

melyek között éttermek, kávézók, borozók, pubok éppúgy megtalálhatóak, mint szezonális 

jelleggel működő vendéglátó egységek. Budapest és Pest megye mellett Bács-Kiskun, 

Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna és Veszprém megye számos településén 

az ő boraikat kóstolhatják. A vendéglátó egységek mellett több csemege üzletlánccal is 

partneri kapcsolatban állnak sok-sok éve. A Mecsek Füszért Zrt. szinte mindegyik üzletébe 

szállítanak folyamatosan, valamint a Roni Manna valamennyi kereskedésébe. Különféle 

kiszerelésű borokkal segítik elő, hogy a vendéglátó egységek, üzletek megtalálják a számukra 

legmegfelelőbb megoldást. Palackos boraikat többféle árkategóriában és minőségben kínálják, 

számtalan nemzetközi és hazai borversenyen értek el sikereket (Vinagora, Vinitaly, Les 

Citadelles Du Vin, Challenge International Du Vin, PrestigeReserve). 

A vendéglátóipari hordósbor-forgalmazásban is a fejlesztés mellé tették le voksukat. Mindezt 

egy speciális csomagolóeszköz segítségével érik el (bag-in-box), amivel még esztétikusabban 

és higiénikusabban jut el a nedű a vendég poharáig, az erre a célra kialakított hűtőnek és a 

benne lévő csaprendszernek köszönhetően. Ezáltal kiküszöbölhetővé válik a műanyag kanna 

és palack. Szolgáltatásként a borkóstolókat, melyeket magyar, angol és német nyelven is 

vállalnak és az étkezési lehetőséget említik, melyet előzetes egyeztetés alapján lehet igénybe 

venni. 
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Főbb borok: Fehér, Rosé, Vörös Cuvée, StatioCuvée, Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Kadarka, Merlot, Bag-in-Box borok. 

Értékesítési utak: online vásárlás, saját borszaküzlet, szupermarketek, borkerekedések. 

Árpolitika: állandó akciók, nyereményjátékok, bestbuy borok. 

Reklámozás: elektronikus és nyomtatott szaklapokban. 

 

5.Heimann Családi Birtok– Heimann Zoltán - a Szekszárdi Borvidék elnöke, Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa elnökségi tag, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar címzetes docense 

 

Termékpolitika: Heimann Zoltán társadalmi aktivitását 2011-ben a német Artvinum gálán, 

Stuttgartban, az Év Nemzetközi Borszakértője díjjal ismerték el. Kétszer jelölték a magyar Év 

Borásza díjra. A Heimann  Családi Birtok 25 hektáron gazdálkodik. Heimann Zoltán nem 

tervez nagyarányú bővítéseket, azt mondja, megállna ennyinél. Kis engedményt tesz: ha 

valaki apró gyöngyszemeket kínálna a legszebb völgyekben, feltétlenül elgondolkodna a 

lehetőségeken. A legtöbb Heimann-szőlő a Baranya-völgyi- és az Iván-völgyi-tetőn zöldell. 

Merlot-ból, kékfrankosból, cabernet franc-ból van a legtöbb, telepítettek kadarkát is, valamint 

most divatosodó fajtákat, mint a syrah és a pinotnoir, és a továbbra is különlegességnek 

számítókat, mint a viognier, a sagrantino és a tannat. A birtok évente hatvanezer palack bort 

állít elő és nem valószínű, hogy ez nagyságrendileg változik. Mintegy százezerig juthatnak el, 

ha minden termőre fordul. Szolgáltatásaik előzetes bejelentkezés alapján, illetve a „Nyitott 

Pincék” keretében a következő területekre terjednek ki: borkóstoltatás 3-5-7 borfajtával 

magyar, angol, német és orosz nyelven, étkezési lehetőséggel: hideg, házi füstöltektől a 

kemencés vacsoráig egyedi igények alapján.  

Szőlőfajták: 95 % kék szőlők (Kékfrankos, Cab.franc, Merlot, Kadarka). 

Főbb borok: fajta borok, ill. Barbár, Franciscus, Birtokbor cuvéek. 

Árpolitika: állandó akciók, nyereményjátékok, bestbuy borok. Borkóstoltatás 3-5-7 

borfajtával, 3.500 Ft-tól 4.500 Ft-ig. A fizetési módok között a bankkártyás elfogadás nem 

szerepel. 

Reklámozás: sajátos elektronikus hírlevél borverseny eredményekről, szüretről, 

borkóstolókról. 

Értékesítési utak: szuper- és hipermarketek, online vásárlás, borszaküzletek. 
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6. Mészáros Borház – Mészáros Pál – Az Év Pincészete 2012.- Az Év Bortermelője 2016- 

Szekszárd város díszpolgára 

 

Termékpolitika: Több mint 100 hektár szőlőültetvényen gazdálkodnak, széles a 

fajtaválasztékuk, így több mint 10 féle palackos borral, 3-4 évjárattal tudnak megjelenni a 

hazai-és külföldi piacokon. 

Szekszárd belvárosban a Kossuth Lajos utca 26. sz. alatt található a Mészáros Borház és 

Pince. Ez a több, mint 250 éves pince 2000. évben került tulajdonukba. 2014-ben 

megnyitották Szekszárd egyetlen négycsillagos szállodáját, a Merops Hotelt, amely a 

Mészáros Borház szomszédságában szálláshelyi és egyéb szolgáltatásokat is nyújt. Az itt 

kialakított rendezvényterem helyszínt tud biztosítani a konferenciák, nagyobb 

befogadóképességet igénylő események lebonyolítására.  

Szőlőfajták: Kadarka, Kékfrankos, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Pinotnoir, 

Rizlingszilváni 

Szolgáltatások terén borbemutatókat, rendezvényeket szervez és melegkonyhás igényeket is 

ki tud szolgálni. 2012-ben Mészáros Pál Mészikadarka nevű szőlőfajtát (Vitisvinifera L.: 

Mészkadar) államilag elismert fajtának nyilvánította a NÉBiH a Fajtaminősítő Bizottság 

javaslatára. Árpolitika: állandó akciók, bestbuy borok. Kóstolósor ára: 500,- Ft-tól / fő / fajta. 

Étkezési lehetőség: korábban előre bejelentkezés alapján. Jelenleg  a’la carte ételfogyasztás is 

elérhető, továbbá hétköznap „gyors ebéd”-ként kínálják menüs ajánlatukat. Bankkártya 

elfogadó hely. 

Reklámozás: elektronikus és nyomtatott szaklapokban 

Értékesítési utak: online vásárlás, saját borszaküzlet, borkereskedések, szupermarketek 

 

7. Sárosdi Pince – Sárosdi Róbert és Judit 

 

Termékpolitika: Gyönyörű élmény végigjárni a szekszárdi borvidéket. Látni a "róna és 

hegyek" találkozását. Lányvár, Előhegy, Tót-völgy, Virág-hegy. E tájon gazdálkodik 20 

hektáron a Sárosdi pince. A családi vállalkozás lányvári területén kékfrankos és merlot, az 

Előhegyen rizlingszilváni, a Tót-völgyben kékfrankos és cabernet franc, a Virág-hegyen az új 

telepítésű cabernet sauvignon, mind az éghajlati és talajadottságokat maximálisan kihasználó 
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fajták. A szekszárdi borászat igazi "műfaja" a vörösbor. A külföldön is népszerű testes 

szekszárdi vörösborok optimális savtartalmát a szőlőfajták természetes csersavtartalma, a 

hosszú, héjon történő erjesztés és az optimális almasavbontás biztosítja. A Sárosdi pince 

vörösborai között megtalálhatjuk a borvidék szinte teljes skáláját, a világos rubin 

kékfrankostól az élvezetes merlot-n keresztül a harmonikus cabernet sauvignonig. Ma már 

szívesen fogyasztják a cuvée borokat. Üdítő, kellemes ízvilágú a Sárosdi pince szekszárdi 

Rizlingszilvánija, és Kékfrankos-Merlot-PinotnoirRose bora is. Ma már a szaksajtó is elismeri 

a mértékletes borfogyasztás egészségre gyakorolt hatását. A megfelelő minőségű bor 

előállítása a borfogyasztás népszerűsítése, a szekszárdi borvidék hírnevének öregbítése a 

Sárosdi pince alapvető célja. A szekszárdi domboldalon kialakított két borkóstoló 

helyiségükben várják vendégeiket, melyek 25 és 50 fős csoportok fogadására alkalmasak 

(előzetes egyeztetés után). 

Szálláslehetőség: 6db kétágyas pótágyazható szobák,  

Borkóstoló, pincelátogatás, borvásárlás várja a borkedvelő vendégeket, előzetes egyeztetéssel. 

Előzetes foglalás esetén előleg (fontosabb eseményekre történő bejelentkezéskor, banki 

utalással - pl. Szekszárdi Szüreti Napok, ünnepek) 

Árpolitika: jó ár-érték arány. Szállás reggelivel 5900,- Ft/fő/éj 

Reklámozás: elektronikus és nyomtatott szaklapokban. 2017 decemberében a Gazdafilmek 

Éjszakája keretében egy egyhetes együttműködések során készült filmeket mutattak be 

Szekszárdon, ahol Sárosdiék mint dolgozó gazdák mindennapjaiba kaptunk betekintést. 

Értékesítési utak: borkereskedések, szupermarketek. A Sárosdi féle borok megtalálhatók az 

alábbi helyeken: szekszárdi és Balaton környéki borházakban; számos borkereskedésben; 

kereskedelmi és vendéglátó egységekben; Metro áruházakban és export Németországba és 

Belgiumba. 

 

8. Vesztergombi Pincészet – Vesztergombi Ferenc és Vesztergombi Csaba 

 

Termékpolitika: A szőlőtermeléssel és borászattal foglalkozó Vesztergombi családról már az 

1700-as évekből fellelhető írásos emlék. Ebből az időből származik a családi címer is, mely 

egyértelműen utal a szőlőtermelő, borászkodó múltra. A pincészet meghatározó borásza 

Vesztergombi Ferenc, aki 1970-től hivatásszerűen borászkodik. Munkája és hozzáértése 

elismeréseként 1993-ban elnyerte a megtisztelő "Év Borásza" címet, 2012-től Szekszárd város 

díszpolgára. 2004-ben felépült az a chateau-jellegű épület a 6-os út mellett, a sióagárdi 
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elágazásnál, ahol immár egy helyen van meg minden. Itt dolgozzák fel a szőlőt, erjesztik, 

érlelik, palackozzák a borokat. Az impozáns látványt nyújtó borászat minden igényt kielégít. 

Már önmagában, puszta léte által hozzájárul ahhoz, hogy az egész borvidék tekintélye 

gyarapodjék. 

Vesztergombiékról nem lehet azt mondani, hogy kaliforniai vagy bordeaux-i módra készítik 

boraikat, bár talán az utóbbi iskolához állnak közelebb. Fűszeresebbek, zártabbak, 

tanninosabbak, tekintélyesek ezek a borok. Elmondható, hogy mostanában két-három évesen 

fogyasztásra érett nagy borokat keres a közönség. Vesztergombiék tudatosan vállalják annak a 

hátrányát, hogy boraiknak több idő kell. A borász kimondja: ők is árbevételből élnek, de nem 

biztos, hogy mindenáron minden bort két év alatt csúcsra kell járatni. Mert egy pince akkor 

hiteles, ha van saját stílusa. Úgy látja, Szekszárd késve indult, de mára eljutott valameddig. 

Van jó néhány pince a borvidéken, amelyek infrastruktúrája megfelelő ahhoz, hogy a 

látogatóknak színvonalasan meg tudják mutatni boraikat. Ezek után joggal összegez 

ekképpen: „ma már egyenes az út előttünk is”. 

Árpolitika: jó ár-érték arány, széles termékpaletta, borkóstolók ára megegyezés szerint. 

Reklámozás: elektronikus és nyomtatott szaklapokban. 

Értékesítési utak: saját borszaküzlet, borkereskedések, szupermarketek, webshop. (Slezák-

Bartos et. al, 2018) 
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2. Projektmunka 

Feladat: A Szekszárdi borvidék és Szekszárd MJV kapcsolatának SWOT-

elemzése 

Erősségek: 

 Garay élménypince – egyedülálló földalatti 

bortúra, interaktív borkóstolási lehetőséggel 

 Húzónevek – szekszárdi borászok  

 Jó talajadottságok (borminőség, egyediség) 

szőlőfajták széles választéka 

 Jó megközelíthetőség  

 Tájfajták, hungarikumok őrzése 

 Megfelelő technológiai háttér – magas 

minőségű borok készítése – hazai és 

nemzetközi borversenyeken elért eddigi 

kimagasló eredmények 

 Civil szervezetek összefogása, segítő munkája  

 Jó nemzetközi kapcsolatok, testvér-

települések 

 Tradíciók, nemzetiségi kultúra megőrzése 

 Bővülő rendezvénykínálat 

 Idegenforgalmi vonzerők közelsége  

 Többgenerációs termelési kultúra 

 Merops Borhotel a Takler Kúria wellness-

szel, Bodri Birtok szállásai 

 Fuxli kezdeményezés  

 sajátos gasztronómia 

Gyengeségek: 

• Kevés szállás- és vendéglátóhely 

• Borvidéki bormarketing hiányossága 

• Informatikai eszközök hiánya 

• Centralizált borvidék 

• Kevés és nem aktualizált információs 

kiadványok 

• Információs rendszerek fejletlensége, 

információs pontok hiánya 

• Egy Tourinform iroda a borvidéken 

• Kedvezőtlen tőkeellátottság 

• Egységes borvidéki arculat hiánya 

• Infrastrukturális problémák 

 

Lehetőségek: 

 Pályázati források kihasználása 

 Fejlődő fogyasztói borkultúra - a bor és az 

egészséges életmód kapcsolatának felismerése 

 Egységes palack használata a borvidéken 

 Közös brand kialakítása 

 Magasabb színvonalú szakmai képzések – 

oktatás 

Veszélyek: 

 Piaci verseny fokozódása 

 Hamisítás, gyenge minőség 

 Időjárás változatossága 

 Talajerózió 

 Kedvezőtlen törvényhozás 

 Szőlőterületek csökkenése 

 Fizetőképes kereslet csökkenése 
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 Borturizmus iránti növekvő érdeklődés 

 Partnerségi kapcsolatok kialakítása  

 Új piaci lehetőségek keresése (külföld) 

 Mellékutak, aszfaltutak javítása 

 Információs anyagok kiadása 

 Honlapok fejlesztése, frissítése, aktualizálása 

 Tapasztalatcsere/Jó gyakorlatok átvétele a 

többi borvidékkel 

 Táblarendszerek teljes kiépítése a borvidéken 

 Alkoholfogyasztás elleni kampányok 

 Vonzerők állapotának romlása 

 Nem minden borvidéki település rendelkezik 

turisztikai látnivalóval, fogadókapacitással  

 Külföldi borok térhódítása 

 Többi borvidék konkurenciája 

 Borturizmus, borfesztiválok, rendezvények 

szezonalitása 

 Szigorú törvényi szabályozás 

 Állandóan változó bortörvények 

 Értékrendek átalakulása 

Forrás: (Slezák-Bartos et al., 2018) 
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Projektmunka/ referátum feladatok/ házi dolgozatok 

Házi dolgozat 

 

Feladat: Szabadon választott borvidék, és a borvidéken található konkrét 

borászat marketing szempontú elemzése 

 

1. prezentációs dolgozat: Gerencsér Gitta — Szőlész-borász foksz nappali 

tagozatos hallgató 
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Házi dolgozat 

 

Feladat: Szabadon választott borvidék, és a borvidéken található konkrét 

borászat marketing szempontú elemzése 

 

2. prezentációs dolgozat: Törő Árpád — Szőlész-borász foksz levelező 

tagozatos hallgató 
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A tananyag készült az EFOP 3.4.3.-16-2016-00005 számú "Korszerű egyetem a modern 

városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi modellben" 

pályázat B3 komponense "Rövid ciklusú képzések és szakfejlesztés az agrár képzési területen a 

fenntarthatóság jegyében" projektelem keretében. 
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