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AKTUÁLIS

„Csak abban a statisz ti kában hiszek, amit én magam hami sítok” –

idézik a híres brit minisz ter el nököt, Winston Chur chillt azok, akik

nem bíznak a statisz ti kában. A Die Zeit tudo má nyos maga zin jának

kuta tásai szerint azonban Chur chill sosem mondott ilyet, így az

idézet csupán városi legenda.

A legenda kiala ku lását a második
világ há ború alatti „szám há bo rúkra” lehet
vissza ve zetni. A német lapok – Joseph
Göbbels (másképpen: Goebbels) propa -
gan da mi niszter utasí tásai alapján – rendre
hazugnak minõ sí tették az angol sajtót és
magát Chur chillt is, mert szerintük hamis
számokat közöltek a német bombá zá -
sokról. Ugyan akkor Chur chill sem hitt a
német propa ganda száma inak. Innen már
csak egy lépés volt a fenti idézetet neki
tulaj do ní tani. Annak elle nére, hogy a mai
napig semmi lyen hitelt érdemlõ bizo nyí -
tékot nem sike rült találni arra, hogy
valóban õ mondta volna. Sõt, Chur chill
egyál talán nem volt a statisz tika ellen sége, 
inkább nagyon is sokat adott a számokra.

Az üzleti életben éppolyan fontos a
haté kony és megbíz ható infor má ció -
áramlás, mint az országok sorsát eldöntõ
háborúk idején volt. Tapasz ta la taink sze -
rint azonban a puszta adat ma már
kevés: megala po zott dönté seket csak az
adatok válo ga tása és érté ke lése után, a
leszûrt infor má ciók isme re tében lehet
meghozni. Az adatoknak ugyanis önma -
gukban nincs jelen tésük, csak a feldol go -
zásuk után nyernek értelmet, és válnak
infor má cióvá. A megfe lelõ adatok beszer -
zé sének több féle módja lehet séges. Az
elsõ forrás rögtön kéznél van, sõt, a vállal -
kozás saját, belsõ adata inak érté ke lé sével
gyakran nem várt infor má ci ókhoz lehet
hozzá jutni. Nézzünk néhány példát!

Egyik alka lommal az ország néhány
megyé jére kiter jedõ, regi o nális piac ku -
tatás elvég zé sére kaptunk megbí zást.
Ügyfe lünk úgy érezte, még nem hasz -
náltak ki minden érté ke sí tési lehe tõ séget
az adott régi óban. Ha ponto sabban
ismernék a vevõk igényeit, jobban ki
tudnák szol gálni azokat, így növelni
tudnák árbe vé te lüket. Ezeknek az igé -
nyek nek a felmé ré sére talál ga tások helyett 
a piac ku ta tást válasz tották, mint a legcél -
ra ve ze tõbb eszközt. A cég az adott régi -
óban piac ve zetõ volt, terü leti képvi selõi

rend szeres kapcso latot tartottak fent
„minden kivel, aki a régi óban számít”. A
kérdõ ívek kikül dése elõtt, a vevõ adat bázis 
ellen õr zése során azonban érdekes jelen -
ségre bukkan tunk. A megcél zott me gyék -
ben talál ható tele pü lé seket össze vetve a
vevõk címével kide rült, hogy az egyik
megyében lénye gesen keve sebb az
egyezés, mint a többiben. Három megye
esetében nagy jából 70%-os átfedés volt a
cég adat bá zi sával, míg a negyedik me gyé -
ben ez az arány csak 18%-os volt. Tehát az 
itt talál ható tele pü lések 82%-ában nem
volt olyan vállal kozás, amely az adott cég
vevõi között is szere pelt volna. A furcsa
elté résre felhívtuk az érté ke sí tési vezetõ
figyelmét, és az egyez tetés során kide rült,
hogy bizony a kérdéses megyében dol go -
zó cégkép vi selõ kevésbé végezte jól a
munkáját, mint a többiek. Az általa létre -
ho zott megyei adat bá zisban korántsem
szere pelt „mindenki, aki számít”. Mivel a
vevõk megyén kénti létszáma nem muta -
tott lényeges elté rést egymáshoz képest, a
turpis ságra hosszú évekig nem derült
fény. Annak elle nére sem, hogy ez a
megye volt a legna gyobb a négy közül,
tehát az lett volna a logikus, ha itt több
vevõ talál ható, mint más megyékben. Bár
az eredeti megbízás nem a címadatok
elem zé sére irányult, egy egyszerû adat -
egyez tetés és érté kelés mégis hasznos
segít ségnek bizo nyult az érté ke sítés
számára. A hiányzó adatok beszer zé -
sével, és a vevõk igénye inek ponto sabb
feltér ké pe zé sével megbí zónk tovább tudta 
növelni piaci része se dését a régi óban. De
nézzünk egy másik példát!

Ügyfe lünk számára külsõ és belsõ
hely zet elem zést készí tet tünk. Erre azért
volt szükség, mert megala po zott stra té giát
szerettek volna felépí teni. Olyat, ami
megmu tatja nekik, mit és hogyan kell
csinál niuk ahhoz, hogy az egyéb ként sike -
resen mûködõ vállal kozás a jövõben még
sike re sebb lehessen. A hely zet elemzés
során górcsõ alá vettük a meglévõ vevõ -
kört is. A vásár lások összegét vevõn ként

elemezve fény derült arra, hogy néhány
vevõ évrõl évre keve sebbet költött náluk.
Továbbra is vevõk voltak, rend szeres
üzleti kapcso latban álltak, látszólag tehát
minden rendben volt. A vállal kozás éves
árbe vé tele összes sé gében jól alakult,
semmi nem utalt arra, hogy baj lenne.
Csak éppen néhány vevõ vásá rolt rendre
keve sebbet – nem feltû nõen, de a trend a
számok alapján egyér telmû volt. Miután
az adat elemzés ered mé nyét megbe széltük, 
ügyfe lünk a kapott infor má ciók alapján
még idõben lépett. Néhány régi vevõje
esetében sike rült vissza for dí tani a folya -
matot, és rugal ma sabb kiszol gá lással,
nagyobb odafi gye léssel sike rült megál lí -
tani a csök ke nést, majd újból növe ke dési
pályára állí tani. Ez azért volt nagyon
fontos, mert meglévõ vevõnek újra érté ke -
sí teni mindig könnyebb és keve sebb költ -
séggel jár, mint új vevõt szerezni vagy egy 
már mástól vásárló régi vevõt vissza csá bí -
tani. A gyors reagá lásnak köszön he tõen
ráadásul anélkül tudtak több árbe vé telt 
elérni, hogy ehhez új vevõkre kellett
volna szert tenniük.

A fentiek csak kira ga dott példák a napi
gyakor latból, azonban egy dolog közös
bennük: az adatok eleve rendel ke zésre
álltak, csak érté kelni kellett õket.
Minden vállal kozás mûkö dése során
adatok egész sora halmo zódik fel, ám ezek 
az infor má ciók felszínre hozása nélkül
önma gukban keveset érnek. A megfe lelõ
módszerrel viszont segít sé günkre le het -

Legendák és tények, avagy a számok igaz sága
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nek, hogy vállal ko zá sunk mûkö désén
javít sunk. De mit lehet tenni akkor, ha
olyan adatra van szükség, ami a vállal -
kozás egyetlen kimu ta tá sában sem sze re -
pel?

A vállal ko záson kívüli, külsõ
forrásból szár mazó adatok begyûj té -
sének több módja lehet séges. Az infor -
má ció szerzés módja lehet elsõd leges vagy 
primer és másod lagos vagy szekunder
kutatás. A primer infor má ci ókat saját
igénye inknek megfe le lõen megkér de -
zéssel, megfi gye léssel vagy kísér lettel
ma gunk nak gyûjtjük. Elõnye, hogy saját
szem pont jaink alapján történik a gyûjtés
és az infor má ciók frissek. Hátránya, hogy
a beszerzés költ séges és idõigé nyes, ugya -
n is a piac ku ta tási szak ér telmet és a járu -
lékos költ sé geket meg kell fizetni.

A szekunder infor má ci ókat egyszer
már valaki össze gyûj tötte, és saját céljaira
feldol gozta. Ezeknek a „kész” infor má ci -
óknak a beszer zése olcsóbb és kevésbé
idõigé nyes. Hátrá nyuk, hogy nem mindig
idõsze rûek és elõfor dulhat, hogy pontat -
lanok, vala mint nem a saját szem pont jaink 
alapján vannak össze gyûjtve és érté kelve.
Elõször a nyil vá nosan és ingye nesen elér -
hetõ forrá sokkal érdemes kezdeni az adat -
gyûj tést. Ilyenek pl. tele ví ziós és rádiós

hírmû sorok, napi lapok, szakmai maga -
zinok, infor má ciós portálok. Az interneten 
keresztül rengeteg ingyenes infor má ci -
óhoz lehet hozzá jutni. Fontos, hogy az
infor má ciók gyûj tése és válo ga tása során
elsõ sorban azokkal foglal koz zunk,
amelyek az adott ágazatot, illetve az adott
vállal kozás piacát közvet lenül vagy
legalább közvetve érint hetik. Érdemes a
tren dekre figyelni és a válto zások irányát,
mértékét megbe csülni, hogy még idõben
felké szül hes sünk rájuk. Igye kezzen ezért
olyan forrá sokat találni, amelyek megbíz -
ha tóak: gazda ság- és piac ku tató cégek,
KSH, minisz té ri umok, mértékadó gazda -
sági lapok, és vezetõ tanács adók honlap -
jain sok infor máció olvas ható vagy tölt -
hetõ le ingye nesen. Ha olyan kiad vány
kerül a kezébe, amiben akár csak egy
olyan mondatot vagy adatot talál, amit
késõbb fel tud majd hasz nálni, jelölje
meg, vagy másolja le. Koncent ráljon a
mért, hiteles adatokra, számokra és
ezeket – ha lehet séges – ellen õrizze le
több forrásból is.

A döntés-elõ ké szítés során mindkét
infor má ció típus hasz nál ható, ám a kuta -
tást mindig a szekunder infor má ciók
össze gyûj té sével érdemes kezdeni. Ez

után derül ki, hogy egyál talán szükség
van-e célzott (primer) infor má ció gyûj -
tésre.

A piac ku tatás tehát való jában nem
más, mint a hiányzó infor má ciók
megbíz ható forrásból történõ beszer -
zése. S mint ilyen, a kis- és közepes vállal -
ko zások számára is elsõ sorban befek tetés,
és nem csak a nagy vál la latok úri huncut -
sága. Az infor máció ugyanis hatalom:
akinek több és hasz nál ha tóbb infor -
máció áll a rendel ke zé sére, az elõnyben
van a verseny tár sa ihoz képest. Érdemes
hát ezzel az eszközzel is élni a verseny -
elõny megszer zése és megtar tása érde -
kében.

Vége zetül ne feledjük: a világ elsõ
hiva talos piac ku ta tási jelen tését
1911-ben adták ki az Egye sült Álla -
mokban, és az agrárium volt a témája.
Egészen biztosan nem vélet lenül.
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