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Vendéglátónk Nagy Béla, a Miche-
lin Hungária Kft. kommunikációs igaz-
gatója és Benkõ Péter, a cég mezõgaz-
dasági abroncs termékvonaláért fele-
lõs regionális kereskedelmi igazgatója,
akiket a vállalatról kérdeztünk. 

– Bemutatnák néhány mondat-
ban a Michelin helyét és szerepét vi-
lágszerte, illetve hazánkban – azok
számára, akiknek eddig elsõsorban
az autóversenyek gumiabroncs-szál-
lítójaként vagy a Michelin-csillagos
éttermek sztárséfjeinek mûsoraiból
cseng ismerõsen a cég neve?

– Bár a Michelin-csillagos étter-
mekre is nagyon büszkék vagyunk, a
Michelin elsõsorban a világ vezetõ gu-
miabroncsgyártó vállalataként ismert
– kezdi a beszámolót Nagy Béla. A cég
több mint 170 országban rendelkezik
kereskedelmi kirendeltséggel, és
118.000 alkalmazottat foglalkoztat vi-
lágszerte. A vállalat 68 telephelyen, 19
országban, öt kontinensen tervez,
gyárt és értékesít gumiabroncsokat
repülõgépekre, személy- és kisteher-
autókra, kerékpárokra, földmunkagé-
pekre, mezõgazdasági gépekre, nagy-
teljesítményû teherautókra, motorke-
rékpárokra, valamint az amerikai ûr-
repülõgépre. Cégünk ezen kívül szál-
lás- és étteremkalauzokat, turisztikai
kiadványokat, térképeket és autóstér-
képeket jelentet meg, valamint a mo-
bilitást elektronikusan támogató szol-
gáltatásokat biztosít a ViaMiche-
lin.com weboldalon keresztül. A cég-
csoport kutatás- és innováció-fejlesz-
tést végez Európában, az Egyesült Ál-
lamokban és Japánban található tech-
nológiaközpontjaiban. A Michelin Ma-
gyarországon mára egy közel 1.700 fõt
foglalkoztató ipari és kereskedelmi
csoporttá fejlõdött. A Michelin Hungá-
ria Kft. személy- és kisteherabron-
csok, teherabroncsok, mezõgazdasági
és földmunkagép-abroncsok kereske-
delmét koordinálja a Magyarországot,
Csehországot, Szlovákiát és Szlovéniát
magában foglaló régióban. Magyaror-
szágon két abroncsgyárunk van: a bu-
dapesti telephelyünkön teherabron-
csokat gyártunk, Nyíregyházán pedig

személyabroncs gyártás folyik. Utóbbi
Magyarországon e termék tekinteté-
ben elsõként indult, 2005-ben. 

– Egy ilyen nagy hagyományok-
kal rendelkezõ cégnél feltételezhe-
tõen a társadalmi felelõsségvállalás
fogalma sem új keletû. 

– Valóban így van; az egyik legko-
rábbi, ilyen jellegû tevékenységünk a
helyes abroncsnyomásra és az ezzel
összefüggõ, nagyobb biztonságra irá-
nyuló figyelem felkeltése volt. Már
1925-ben megjelentek olyan plakátja-
ink, amelyeken a rendszeres ellenõrzé-
sek fontosságára hívtuk fel a figyel-
met. A Michelin Hungária Kft. tevé-
kenységének, mindennapi mûködésé-
nek szerves része a társadalomért fe-
lelõs gondolkodás, ami a vállalat külde-
tésének alapja. A minõségi mobilitás
vagyis az emberek és áruk közúti köz-
lekedésének, szállításának hosszú tá-
von felelõs szolgálata jelen van a ter-
mékfejlesztésekben, a vevõk iránti el-
kötelezettségben és az olyan együtt-
mûködésekben, adományokban is,
amelyekkel a szûkebb és tágabb társa-
dalmi környezetet segíti a vállalat.
Egész mûködésünk, a vállalat által
megvalósított támogatások vagy a spe-
ciális programjaink, sõt rendezvénye-

ink is illeszkednek az anyavállalat által
meghatározott irányokhoz. Ugyanak-
kor fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a
CSR (a vállalatok társadalmi felelõs-
ségvállalása) nem pusztán támogatást
jelent. A támogatás a teljes, ún. társa-
dalmilag felelõs vállalati magatartás-
nak, mûködésnek csupán egy része. A
cég a munkavállalók iránt is felelõs
magatartást tanúsít, ezért jelentõs
mértékben támogatja a dolgozók kép-
zését. Éves szinten több százmillió fo-
rintot költünk erre a célra. Mûködik a
kisgyermeket nevelõ és várandós
munkatársak fóruma, a Kismamaklub.
Ennek köszönhetõen évente négy al-
kalommal találkozhatnak egymással a
kollégák. Hasznos információkat kap-
nak az egészségügy és a humán erõ-
forrás területén dolgozó szakemberek-
tõl, tapasztalatot cserélhetnek a mun-
kába már visszatért munkatársakkal.
Ez a klub arra ad lehetõséget, hogy fo-
lyamatos maradjon a kapcsolat és az
információcsere, ami megkönnyíti az
újból munkába álló anyukák visszaté-
rését a céghez. Emellett a Michelin
Hungária Kft. csatlakozott a Magyar-
Francia Kereskedelmi és Iparkamara
kezdeményezéséhez, az Egészség-
chartához, amelynek aláírásával ki-

Egy mezõgazdasági gumiabroncsokat gyártó
cég társadalmi felelõsségvállalása

A vállalatok társadalmi felelõsségvállalásáról szóló riportsorozatunk következõ állomása a Michelin Hungária Kft. budapesti
központja. A világhírû francia gumiabroncsgyártó vállalat hazánkban piacvezetõ a nagyteljesítményû traktorokra 
szerelt mezõgazdasági abroncsok gyártása és forgalmazása terén, így jelentõs agrárágazati beszállítónak számít.

Ingyenes abroncsnyomás ellenõrzõ akció
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nyilvánította elkötelezettségét az
egészséges munkakörnyezet biztosítá-
sa iránt. Mindehhez programokkal,
kedvezményes sportjegyekkel, vala-
mint jól szervezett egészségügyi szû-
réssel járul hozzá a vállalat. A vállalati
újságban rendszeresen jelenik meg
cikk a munkavégzéshez és az egyéni
életvezetéshez kapcsolódó témákban,
amely az olvasókat hasznos informáci-
óval és különféle tanácsokkal látja el.

– Említenének további példákat
arra, hogyan és milyen aktivitások-
kal fejezi ki a Michelin a társadalo-
mért érzett felelõsségét?

– A 2004-ben elindított, Levegõt az
abroncsba! elnevezésû kampányunk az
elõírásoknak megfelelõ abroncsnyo-
más fontosságára hívta fel a nyilvános-
ság figyelmét. Az elmúlt években szak-
embereink mintegy ezer autót ellen-
õriztek Magyarországon, s ez az akció
most folytatódik, hiszen a megfelelõ
abroncsnyomás fontosságát hangsú-
lyozó üzenet továbbra is idõszerû. Az
ÖMV Hungária Kft.-vel együttmûkö-
désben idén az autósok egy-egy ÖMV
töltõállomáson nemcsak ingyen ellen-
õriztethették abroncsaikat és állíttat-
hatták be a helyes abroncsnyomást,

hanem a gumiabroncsok használatával
és karbantartásával kapcsolatos taná-
csokat is kaphattak a Michelin szak-
embereitõl. Az akció elsõdleges célja
az volt, hogy felhívjuk az autósok fi-
gyelmét az alacsony abroncsnyomás-
sal való közlekedés hátrányaira és ve-
szélyeire. Sajnos ezen a téren még bõ-
ven van mit tenni, hiszen az eddig vizs-
gált jármûvek 72%-ánál mértünk az
elõírtnál alacsonyabb nyomást, és
47%-uknál ez az alacsony nyomás már
veszélyesnek számított. Ráadásul ez
nem csak a közlekedés biztonságát ve-
szélyezteti, hanem a környezetet is
terheli. A túl alacsony nyomású ab-
roncs ugyanis használat közben job-
ban felmelegszik, ami energiaveszte-
séget okoz. Ezt a motornak kell kom-
penzálnia, így az több üzemanyagot
éget el. Az üzemanyag-fogyasztás és a
környezeti terhelés ezáltal megnõ, az
abroncsok élettartama pedig csökken.
A gyorsabban elhasználódott abron-
csok gyakoribb cseréje miatt többet

kell gyártani belõlük, ami tovább ter-
heli a környezetünket. Az lenne az ide-
ális, ha mindenki havonta kétszer el-
lenõrizné a jármûvét ebbõl a szem-
pontból. Egy másik, évek óta futó akci-
ónk a „Vigyázz! Gyerekek!” feliratú
táblák kihelyezése. Magyarországon
mintegy 4.000 darab látható az utak

mentén, a gyerekek által leginkább
használt átkelõhelyek közelében. Egy
közelmúltban végzett felmérés szerint
a magyar vezetõk 86 százaléka ismeri
ezeket a táblákat, a volán mögött ülõk
kétharmada pedig saját bevallása sze-
rint a táblát meglátva valóban igyek-
szik jobban odafigyelni; nagy részük
lelassít vagy kinéz, és figyeli, hogy át
akar-e kelni valaki az úttesten. Mindez
azt bizonyítja, hogy kezdeményezé-
sünk sikeres. Ezért úgy döntöttünk,
kiterjesztjük a kampányt a régió egy
másik országára, Szlovákiára is.

– Magyarországon két gyáruk is
mûködik. Milyen a kapcsolatuk a
helyi közösségekkel?

– Kiemelten fontosnak tartjuk a he-
lyi közösségekkel ápolt jó kapcsolatot.
Lehetõségünk nyílt arra, hogy néhány,
a budapesti gyár környezetében mûkö-
dõ, VIII. kerületi általános iskolának,
illetve óvodának segíthessünk szebbé
és biztonságosabbá tenni környezetü-
ket. Az eredmény kétszeresen is hasz-

nos. Az Európai Unió elõírásainak meg-
felelõ, eséscsillapító gumilapok gyárta-
tásakor újrahasznosítjuk a termelés so-
rán keletkezõ selejt abroncsokat, más-
részt a játszótéri játékok alá helyezett
lapok segítségével biztonságosabbá
tesszük az udvart. Ez idáig négy okta-
tási intézményben összesen 670 négy-
zetméternyi felületet láttunk el ütés-
csillapító gumilappal. Emellett felújí-
tottuk, és fajátékokkal gazdagítottuk a
cég nyíregyházi telephelye közelében
található Kertvárosi Csicsergõ Óvoda
udvarát. Az udvaron elhelyezett gumi-
téglák biztonságosabbá teszik a gyer-
mekek számára a játékok használa-
tát. Természetesen arra is ügyeltünk,
hogy minden szabványos legyen, ezért
bevizsgáltattuk az új eszközöket, így
azokat minden gyermek biztonságosan
használhatja. Ezen kívül bölcsõdéket és
óvodákat támogattunk Nyíregyházán
és Budapesten egyaránt, önkéntes
munkavégzés formájában. A vállalat
dolgozói májusban több alkalommal ve-
hettek részt a programban, amelynek
során az intézmények – egy budapesti
bölcsõde és óvoda, valamint egy nyír-
egyházi bölcsõde és két óvoda – környe-
zetét szépítettük meg, udvari játéko-
kat, padokat és kerítést festettünk, va-
lamint kertészkedtünk. Mindannyiun-
kat örömmel tölt el, hogy ezekkel az
ajándékokkal hozzájárulhattunk az ap-
róságok jókedvéhez és biztonságához.

– Van-e esetleg olyan alapítvány
vagy társadalmi szervezet, aminek a
munkáját rendszeresen támogat-
ják?

– Idén írtunk alá egy együttmûködé-

Óvodafelújítás önkéntes munkában

„Kiemelten fontosnak tartjuk 

a helyi közösségekkel 

ápolt jó kapcsolatot“
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si megállapodást a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Egyesület Közép-ma-
gyarországi Régiójával. Az együttmû-
ködés keretében idén a Michelin Hun-
gária Kft. mintegy 3,5 millió forint ér-
tékben adományoz gumiabroncsokat az
egyesületnek. A közöttünk lévõ kapcso-
lat már több évre nyúlik vissza, a szere-
tetszolgálat munkáját több esetben se-
gítettük abroncsok adományozásával.

– Beszéljünk most egy kicsit a
mezõgazdaságról!  Ezen a területen
mire figyel a Michelin?

– A Le France Agricole szerint a
rendelkezésre álló szántóföld mennyi-
sége rohamosan csökken a világon –
veszi át a szót Benkõ Péter. – Amíg
1960-ban egy fõre átlagosan 0,32 hek-
tár jutott, addig becslések szerint ez
2050-ig 0,12 hektárra csökken. Ahogy
az emberek egyre inkább ráébrednek
a szántóföldek szûkösségére, úgy kap-
nak egyre nagyobb figyelmet a mezõ-
gazdaság termelékenységét érintõ ki-
hívások. A Michelin megerõsíti a gaz-
dálkodók iránti partneri elkötelezett-
ségét, talán még jobban, mint valaha.
Teszi ezt azért, mert – mind a szántó-
földön, mind az országúton – a mezõ-
gazdasági abroncsok kulcsszerepet
játszanak abban, hogy a traktorok ha-
tékonyabbá, a föld pedig terméke-
nyebbé váljon. A gazdálkodók jövedel-
mezõségi problémáira mindig is odafi-
gyelõ Michelin – szakértelmét és hoz-
záértését felhasználva – rendkívül in-
novatív megoldásokat biztosít számuk-
ra. Mezõgazdasági abroncsaink jel-
lemzõje a szélesebb futófelület és a pi-
ac leghajlékonyabb abroncsváza. A SI-
MA 2009 szakkiállításon felállítottunk
egy életnagyságú szemléltetõeszközt,
amely egyértelmûen bemutatta ezt a
két tulajdonságot, amelyek eredmé-
nyeként az Ultraflex technológiával
készült abroncs kevésbé süllyed a ta-
lajba. A keréknyom mélységének
csökkentésével ezek az abroncsok ke-
vésbé tömörítik a felszínt, ami lehetõ-
vé teszi, hogy a levegõ és a víz szaba-
dabban járja át a talajt. Ennek ered-
ményeként a termesztett növények
egyenletesebben csíráznak és gyor-
sabban fejlõdnek. A Michelin abron-
csok meghosszabbítják a mezõgazda-
sági munka elvégzésére alkalmas idõ-
szakot is, hiszen lehetõvé teszik, hogy
a mezõgazdasági gépek nagyon vizes
talajon is tudjanak dolgozni. Azáltal,
hogy jobban ellenállnak a megcsúszás-
nak, abroncsaink az üzemanyag-fel-
használást és a szántóföldön töltött

idõt is egyaránt csökkentik. Teljesít-
ményüket valós körülmények között
mérték, és a tesztek alátámasztják az
elmondottakat. Az egyébként is kima-
gasló megtérülést még tovább javítja a
futófelület megnövelt élettartama, ami
rendkívül jó eredmény, figyelembe vé-
ve, hogy a mezõgazdasági gépek hasz-
nálata egyre növekvõ arányban jelent
országúti használatot. Ezeket a fontos
fejlesztéseinket partnereink is elisme-
rik, nem véletlen, hogy több neves
márka is ún. elsõszerelésben Michelin
abroncsokat tesz fel a gépeire. Ennek
köszönhetõen a Fendt, a Massey

Fergusson, a Valtra, a Case, a New
Holland, a John Deere, a Claas és a
Manitou gépek is Michelin abroncsok-
kal szerelve kerülnek új tulajdonosaik
birtokába.

Interjúsorozatunkat tovább folytat-
juk. Reméljük, hogy további piaci sze-
replõket sikerül megszólaltatnunk, így
egy kicsit más, eddig talán kevésbé
megszokott szemszögbõl ismerhetjük
meg azokat a cégeket, amelyek képvi-
selõivel, termékeivel vagy szolgáltatá-
saival nap mint nap találkozunk.

Pólya Árpád – Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

SIMA 2009 – Az Ultraflex technológiájú Michelin abroncsok kevésbé süllyednek a talajba
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Negyedik alkalommal készítette el
a Millward Brown Optimor éves,
BrandZ Top 100 címû jelentését a vi-
lág száz legértékesebb márkájáról. A
becslés a Bloomberg és a Datamonitor
üzleti adataira és a BrandZ saját fel-
mérésére támaszkodik. Utóbbiban
több mint harminc ország több ezer
márkáját vizsgálják, és eddig több
mint egymillió fogyasztói mélyinterjút
készítettek.

Az idei elsõ helyezett a Google,
amely egyben az elsõ márka a vilá-
gon, amely túllépte a százmilliárd
dolláros (azaz kb. húszezermilliárd
forintos!) értékhatárt. A Microsoft
76 milliárd dollárral, bõven lemaradva
szorult a második helyre. A legjobb
tízbe rajtuk kívül még a Coca-Cola, az
IBM, a McDonalds, az Apple, a China
Mobile, a General Electric, a Vodafone
és a Marlboro került be. Az idei elsõ
tízbõl kilenc tavaly is a legjobbak kö-
zött szerepelt.

A top száz márka összértéke csak-
nem kétbillió dollár, ami – a világgaz-
dasági válság ellenére – kétszázalé-
kos növekedést mutat a tavalyi ered-
ményhez képest. A tavalyi listából
egyébként 85 cég maradt bent az idei-
ben is, a kiesõk jellemzõen olyan már-
kák, amelyeket a legérzékenyebben
érintett a válság: autók, pénzintézetek,
biztosítótársaságok. A vizsgált 17 kate-
góriából 11-nek nõtt az összesített érté-
ke, a maradékból a többség is csak eny-
he csökkenést mutatott. Érdekesség,
hogy a luxustermékek kategóriájá-
ban tízszázalékos volt a növekedés.

A globális kép után nézzünk körül
egy kicsit a napi fogyasztási cikkek
magyarországi piacán is. A GfK
Hungária Consumer Tracking felmé-
résének adatai alapján elmondható,
hogy a magyar háztartások közel 4
százalékkal kevesebb pénzt fordítot-
tak élelmiszerekre és háztartási ve-
gyi árura 2009 elsõ öt hónapjában,
mint egy évvel korábban. Logikus kö-
vetkeztetés volna azt gondolni, hogy a
nehéz gazdasági körülmények hatásá-
ra erõteljes növekedésnek indulnak az
általában alacsonyabb árszintet képvi-
selõ, a kereskedelmi láncok nevével

fémjelzett, ún. kereskedelmi márkák
vagy sajátmárkás termékek. A piaci
eredmények azonban ezt a felvetést
nem támasztották alá.

Az összforgalom értékben mért
csökkenését különbözõ tényezõkre
bontva elmondható, hogy bár 2009 elsõ
negyedévében némi elmozdulás volt
tapasztalható a termékstruktúrában
az olcsóbb termékek irányába, ez a
tendencia azonban gyengébb volt,
mint a korábban vizsgált idõszakok-
ban. A megvásárolt árucikkek összesí-
tett mennyiségének visszaesése lénye-
gesen erõsebb hatást gyakorolt a tel-
jes piac csökkenésére ebben az idõ-
szakban. A háztartások 2009 elsõ ne-
gyedévében visszafogták a vásárlásai-
kat, közel 7 százalékkal kevesebb na-
pi fogyasztási cikket vásároltak,
mint egy évvel korábban. Ez a tényezõ
járult hozzá döntõ mértékben a forga-
lom 2009 elején mért értékbeli vissza-
eséséhez. 

Érdemes megvizsgálni, hogy mely
termékcsoportokat érintette legin-
kább a válság: a magas márkaértékkel
rendelkezõ, intenzív marketingkampá-
nyokkal támogatott, ún. „A” márkákat,
vagy a kevésbé reklámozott, marke-
tingtámogatást nem élvezõ, általában
olcsóbb gyártói márkákat, az ún. „B”
márkákat? Az általában magasabb ár-
szintet képviselõ „A” márkákra jelen-
tõsen (9 százalékkal) kevesebb pénzt
költöttek a magyar háztartások az elsõ
négy hónapban, mint az elõzõ évben,
viszont a „B” márkák esetében megle-
põ az eredmény. A recessziós gazda-
sági környezetbõl a „B” márkák
tudtak leginkább elõnyt kovácsolni,
mintegy 3 százalékkal magasabb érté-
kû forgalmat érve el, mint az elõzõ év
hasonló idõszakában.

A jelenség mögött rejlõ magyarázat
a piackutatók szerint az, hogy a re-
cesszió a különbözõ jövedelmi kategó-
riába sorolható háztartásokat egy-
aránt érintette. A súlyponteltolódás
nem pusztán a sajátmárkás termékek
irányába történt, hanem megnõtt az
igény a márkázott, de alacsonyabb
árú termékek iránt is. A „B” márkák
ára ráadásul sok esetben versenyez a

sajátmárkás termékek árával, fõként a
prémium sajátmárkás termékvonalak
megjelenése óta – teszik hozzá a GfK
szakemberei. 

A legfrissebb Étkezési szokások
2009 GfK Hungária-tanulmány ered-
ményeinek tanúsága szerint az élelmi-
szer-vásárlásnál kiemelt szempont az
áru minõsége és eredete is. A minõ-
ség vitathatatlan elsõbbségét mutatja,
hogy százból 96 embernek ez fontos
szempont. „Az árak fontosságát illetõ-
en kiemelném, hogy a vásárlók jel-
lemzõen nem kizárólag az olcsósá-
got, hanem a megfelelõ ár-érték
arányt keresik. A vásárlók 92 százalé-
ka számára fontos, hogy egy élelmi-
szer „megérje az árát” – mondta el
Kui János, a GfK Hungária Kereske-
delem szektorának szektormenedzse-
re. „Még egy fontos változásra hívnám
fel a figyelmet. A megkérdezettek 68
százaléka számára fontos, hogy a
termék magyar eredetû legyen,
amely jelentõs növekedést mutat a
2005-ben mért 52 százalékhoz képest”
– tette hozzá Kui János.

Milyen következtetéseket vonha-
tunk le a fentiekbõl? Elsõsorban azt,
hogy a márkaépítés továbbra is na-
gyon fontos. Válságban is sokkal
több esélye van egy jól felépített, is-
mert márkának, mint egy olyan ter-
méknek vagy vállalkozásnak, amely
nem tudja kellõen megkülönböztetni
magát a hasonló termékektõl vagy vál-
lalkozásoktól. Másodsorban pedig a
válság nem feltétlenül jelenti azt, hogy
a vevõk automatikusan és kizárólag az
olcsóbb termékek és szolgáltatások fe-
lé fordulnak. Sokan ragaszkodnak az
általuk megszokott, ismerõs már-
kákhoz, csak éppen kevesebbet vesz-
nek belõle (vagy ha lehet, akkor meg-
próbálnak alkudni az árából). Ugyan-
akkor továbbra is érvényes a megfele-
lõ ár-érték arány elõnyben részesíté-
se. Ha egy vevõ különféle okokból
mégis olcsóbb megoldást keres – pél-
dául nem tud valamibõl kevesebbet
venni, de kevesebbet szeretne rá köl-
teni –, akkor is elsõsorban valamilyen
márkázott terméket keres. Olyat, ami
esetleg kevésbé ismert, kevésbé rek-

Válságban a márkák?
Gazdasági válság idején a ritka kivételek közé tartozik az a vállalkozás, amelynél nem borul a papírforma, és nem szükséges
újragondolni a korábban kialakított stratégiákat. Ezért gyakran felmerül a kérdés: Kellenek-e új termékek vagy támaszkodjunk
inkább a régi, jól bevált márkáinkra? A felhasználható keret ugyanis rendszerint csökken, jól meg kell hát fontolni, hogy ami
maradt, azt pontosan mire is fordítsuk. A döntés megkönnyítéséhez szeretnénk hozzájárulni a legfrissebb, ide vonatkozó fel-

mérések eredményeinek ismertetésével és néhány, az agráriumból vett példával.
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lámozott, valamivel olcsóbb, de még
elfogadható minõségû, ezért megfe-
lelõ ár-érték arányú választásnak
tûnik.

A márkaépítés és a márka hiteles-
ségét alátámasztó érvek megfelelõ
kommunikálása tehát továbbra is fon-
tos és jó befektetés. Érdekességkép-
pen nézzük, mit tartanak a világmére-
tû márkafelmérés elemzõi a felmérés
10 legfontosabb következtetésének:

1. Még mindig 
számítanak a márkák
Ha kevesebb pénzük is van rá, az

emberek továbbra is hajlandóak arra
költeni, amirõl azt gondolják, hogy ér-
téket képvisel a számukra. Például
egy, a közelmúltban Kínában végzett
Millward Brown-felmérés során fény
derült arra, hogy az emberek inkább
kevesebbet vásárolnak az olyan ter-
mékféleségekbõl, mint az alkoholtar-
talmú italok vagy a nassolnivalók, ahe-
lyett hogy olyan termékeket válassza-
nak, amelyek olcsóbbak. Az olyan pia-
cokon, mint Kína, a márkák nem csak
minõséget sugallnak, hanem státuszt
is jelentenek. A márkák most fonto-
sabbak, mint valaha.

2. Hatékony terjeszkedés
Több ország piacán is felismerhetõ-

nek lenni még nem jelent útlevelet a
sikerhez. Ahhoz több kell: a márkát és

az ajánlatot a helyi piac sajátosságai-
nak megfelelõen kell adaptálni. Aho-
gyan Nigel Hollis, a Millward Brown
vezetõ elemzõje írja: „Azok lesznek si-
keresek, amelyek túlmutatnak az ere-
deti (földrajzi) származásukon, és
erõs, tartós kapcsolatot tudnak kiépí-
teni a helyi fogyasztóikkal, minden or-
szágban és minden kultúrában.”

3. Ne legyünk kapzsik!
A fogyasztók mostanában nem szí-

vesen költekeznek. A mohóság a siker-
hez sem szükséges. Ha majd a gazda-
sági visszaesés másik oldalán (fellen-
dülés) leszünk, a kiadási hajlandóság
ismét emelkedik. Csak talán lassab-
ban, ahogy az emberek megtanulják a
mostani válságból és az azt elõidézõ
okokból levonható leckét. Minõségi,
ésszel létrehozott, jól fejlesztett ter-
mékeket fognak keresni. De talán már
nem lesz szükségük arra, hogy azok
minden színben elérhetõek legyenek.

4. Maradjunk pozitívak!
A fogyasztók dühösek – a kormány-

ra, a nagy intézményekre, a teljes
szektorra. Nem dühösek azonban az
Ön márkájára. A márkaerõ az idõ mú-
lásával is stabil marad. Csak akkor sé-
rül, ha új belépõ jelenik meg a piacon
vagy a márka valami olyat produkál,
ami sérti a vevõivel kialakult kapcsola-
tot. Ehhez azonban sok dolognak kell

megtörténnie. Egy mostanában vég-
zett, pénzügyi szektorral kapcsolatos
kutatás feltárta, hogy az emberek haj-
lamosak az elégedetlenségüket az
egész szektorra vagy néhány ismert
személyre kivetíteni. Ez a kellemetlen
érzés azonban valószínûleg nem fogja
drámaian megváltoztatni a hozzáállá-
sukat azokkal a márkákkal szemben,
amelyekkel személyesen állnak kap-
csolatban.

5. Megéri az árát
A fogyasztók mindig azt mondják,

hogy olyat keresnek, ami megéri az
árát. Most valóban így is gondolják. A
meggondolatlan költések ideje lejárt –
ezt csak kevesen engedhetik meg ma-
guknak. Azok sem akarnak közönsé-
gesnek tûnni a családjuk vagy a bará-
taik szemében, akik nagyobb kiadáso-
kat is megengedhetnek maguknak. El-
terjedt a bagatellizálás. Koncentráljon
az olyan marketingkommunikációra,
ami a vevõ felé kihangsúlyozza, meg-
erõsíti az értéket!

6. Hangsúlyozott örökség
A jobb idõkben az volt a kulcskér-

dés: „Jó ez nekem?” Manapság az em-
berek inkább azt szeretnék tudni:
„Jobban fogom magam ettõl érezni?”
A márka öröksége vagy hagyománya
különösen fontossá válik, mert nagy
adag biztonságot és kényelmet bizto-

Márka: a márka olyan név, fogalom, jel, szimbólum vagy
grafikai elem, illetve ezek kombinációja, amely az eladó
vagy az eladók egy csoportjának termékeit és/vagy szolgál-
tatásait azonosítja, illetve azokat a versenytársakétól meg-
különbözteti. Másképp megfogalmazva márkán olyan
gyártót, terméket vagy szolgáltatást értünk, amely rendel-
kezik egy sajátos tulajdonsághalmazzal, ami világosan és
egyértelmûen megkülönbözteti másoktól. A márka va-
gyontárgy, pénzügyi értéke a fogyasztói kedveltségbõl
származik, azaz, hogy milyen mértékben részesítik elõny-
ben a fogyasztók. 
Gyártói márka: gyártói márka az a márka, amely egy
gyártó tulajdonában van (pl. Adidas, Audi, Axiál, Boci cso-
ki, Bock, Coca-Cola, Danone, Dekalb, Gyõri keksz, Herz,
John Deere, MOL, Nokia, Raiffeisen, Pictor, stb.). Ez le-
het konkrét termék, szolgáltatás, de sokszor a márkanév
magát a céget is jelöli.
Kereskedelmi vagy saját márka: kereskedelmi vagy saját
márka az a márka, amelyet a gyártók a kereskedelem meg-
bízásából a kereskedelem számára – lényegében bérmunká-
ban – gyártanak. A kereskedõ általában nem valósít meg
termékfejlesztést, nem végez alapanyag-beszerzést, nem
gyárt, csak megrendeli a terméket az elõállítótól, és a csoma-
golásra rátesz egy címkét a saját nevével (pl. Spar, CBA, Aro

és Cherokee termékek). A beszállító nem tüntetheti fel saját
emblémáját, szóvédjegyét, stb. a csomagoláson, legfeljebb
csak a saját cégnevét, de azt is meghatározott módon, olyan
kicsi betûmérettel, hogy a vásárló által csak célzott figyelem-
mel legyen olvasható. Ennek következtében a vásárló a ter-
méket a kereskedõ termékének véli, és a tényleges elõállító-
ról nem is tud vagy az közömbös számára. Az is megesik,
hogy egy gyártó több hálózat saját márkás termékét is
gyártja, ahogy azt a Ceres Sütõ (régebben Gyõri Sütõ) teszi:
saját termékei mellett Tesco és CBA szeletelt tartóskenye-
ret is gyárt. A saját márka elnevezés az angol „private
(=magán, saját) label (=címke)” kifejezés fordításából szár-
mazik. A félreértések elkerülése érdekében helyesebb lenne
mindenhol a kereskedelmi márka kifejezés használata, de a
gyakorlatban mindkét elnevezés egyformán elterjedt. 
„A” márka: magas értékkel rendelkezõ, intenzív kampá-
nyokkal támogatott, ismertebb gyártói márka 
„B” márka: kevésbé reklámozott, általában olcsóbb gyár-
tói márka
Superbrand: a superbrand olyan márka, ami a saját terü-
letén kiváló hírnevet szerzett (pl. Agárdi Pálinka, Baba,
Balaton szelet, Budapesti Tavaszi Fesztivál, Herendi Por-
celán, IKEA, Mercedes, Nike, Prímagáz, Törley,
Zalakerámia).
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sít. A fogyasztókat talán csábítják
azok a – fõként funkcionális – elõnyök,
amelyeket egy sajátmárkás termék is
többségében biztosítani tud, a megszo-
kott márkájukkal összehasonlítva. De
a sajátmárkás terméktõl soha nem
fogják ugyanolyan jól érezni magukat.

7. Legyen valódi, hiteles!
A nyegle hangvétel gyakran elad

egy terméket, ám a mai, megkomolyo-
dott vevõkkel szemben ennek most
nincs helye. Õk a napi gondok és a jövõ
miatt aggódva, kevesebb pénzzel a
zsebükben olyan márkákat akarnak,
amelyek megbízhatóak, és beváltják
az ígéreteiket.

8. Figyeljen közelrõl, cselekedjen
gyorsan, és kommunikáljon 
hangosan!
A manapság felszálló ágban lévõ

márkák között található a Wal-Mart
(amerikai áruházlánc) és a McDonald’s
(gyorséttermi hálózat). Igen, mindkét
márka jó helyen (alacsony ár) van, jó
idõben (recesszió). De a pozicionálásuk
csak a történetnek egy része. Néhány
évvel ezelõtt a vásárlók hangosan kifo-
gásolták a Wal-Mart munkáltatói gya-
korlatát és a vállalat negatív hatását a
környezetre. A McDonald’s kínálatát
az a kritika érte, hogy egészségtelen.
Mindkét márka odafigyelt ezekre, vál-
toztatott, majd ezt hatékonyan kom-
munikálta, és így a problémákat lehe-
tõségekké változtatta. 

9. Legyen ott!
Amikor csökkennek a vásárlások,

hemzsegnek az új lehetõségek. Sok vá-
sárló abbahagyja valamilyen termék-
nek a vásárlását vagy egy szolgáltatás
igénybe vételét, viszont elkezd helyet-
te valami újat. Például nem jár kávézó-
ba, inkább otthon készít magának jó
minõségû kávét. Azok a márkák lesz-
nek a gyõztesek, amelyek gyorsan rea-
gálnak ezekre a változásokra vagy
egyenesen elõidézik azokat. Az egyik
ilyen márka a Starbucks (kávézó-lánc),
amely piacra dobta instant kávékeve-
rékeit.

10. Ismételje gyakran: 
az én márkám fontos!
Az ön márkája még fontosabb ma,

amikor a vevõk folyton és minden te-
rületen a legjobb lehetõséget keresik.
A mindennapi termékeknél egy erõs
márka arról biztosítja az embereket,
hogy az a legjobb vétel. Azokban a ter-

mékkategóriákban (mint a luxuster-
mékek vagy az autók), ahol a vásárlás
eltérõ szempontokon alapul, az erõs
márka ahhoz segít hozzá, hogy azon a
toplistán legyünk, amibõl a vevõ végül
– komoly megfontolás után – kiválaszt-
ja a nyertest. 

Felmerülhet a kérdés, hol a helye
a márkáknak az agrárium világá-
ban? A válasz sokkal egyszerûbb, mint
gondolnánk. Az input oldalon, azaz az
agrárium alapanyag- és eszközbeszállí-
tói között már most is rengeteg külön-
féle márkával találkozhatunk. Ha vetõ-
magot, növényvédõ szert, mûtrágyát
vagy gépet szerzünk be, akkor tulaj-
donképpen nem teszünk mást, mint
márkák között válogatunk. Elõfor-
dul, hogy a cégmárka (pl. Kverneland,
Pioneer, Syngenta, Yara) általunk elis-
mert értéke alapján rangsorolunk a vá-
sárlási döntés meghozatalánál, például:
„Elõnyben részesítem az X cég termé-
keit, mert jó minõségûek és megbízha-
tóak.” Ilyenkor nem a konkrét termék-
nevet figyeljük, hanem azt, hogy me-
lyik gyártótól származik. Máskor egy-
egy konkrét terméket, azaz termék-
márkát keresünk (pl. Visio nehéz X-
tárcsa, PR37N01 hibridkukorica-vetõ-
mag, Reglone Air deszikkáló szer,
Krista MAP mûtrágya), mert „az be-
vált, jó tapasztalataink vannak vele, a
mi termesztési körülményeinkhez az il-
lik a legjobban”. Ilyenkor általában ki-
sebb súllyal esik latba, hogy azt a bizo-
nyos terméket pontosan ki is gyártja.

Terményoldalon a márkázásra ké-
zenfekvõ megoldásként kínálkozik az
eredetmegjelölés, az oltalom alatt
álló földrajzi jelzés használata. A to-
kaji aszú, a kalocsai paprika, a gönci
kajszibarack, a makói hagyma, a Pan-
non búza tulajdonképpen mind-mind
márka. Az FVM információi szerint az
Európai Unió közösségi oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi
jelzések nyilvántartásában idén ta-
vasszal 831 termék volt található. Saj-
nos, ezek közül csak 2 magyar. Az e te-
rületen élen járó Olaszország ugyan-
akkor 176 oltalom alatt álló termékkel
rendelkezett. A nyilvántartásba való

bekerülés, azon túl, hogy védelmet biz-
tosít az elnevezés használatával való
visszaélések ellen, az azonos közösségi
szimbólum révén beazonosíthatóvá és
a köztudatban is egyenértékûvé teheti
a hazai termékeket olyan híres, közis-
mert eredetû termékekkel, mint a
pármai sonka, a bajor sör vagy a bor-
dói bor. A szimbólum jelenléte ugyanis
valamennyi európai fogyasztó számára
egyértelmûvé teszi, hogy a termék sa-
játos jellege annak földrajzi származá-
sából fakad, ezáltal az nagyobb bizal-
mat élvez. A nagyobb bizalom pedig
nagyobb forgalmat, magasabb árbevé-
telt jelent a termelõnek is. A hazai élel-
miszer-gazdaság érdekében reméljük,
hogy a mindezidáig benyújtott 12 ma-
gyar termék dokumentációját további-
ak is követni fogják a közeljövõben.

A belföldi kereskedelem és a sike-
res export támogatását célozza meg a
Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ)
védjegy is. Jelenleg több mint 70 válla-
lat 300-at meghaladó terméke viseli a
kiváló minõséget tanúsító védjegyet.
Van olyan dunántúli gazdasági társa-
ság, amely három kajszibarack és egy
nektarinfajtájával is elnyerte ezt a mi-
nõsítést. Egyelõre az exporttevékeny-
ségük során élvezik ennek a minõsítés-
nek az elõnyét, de bíznak abban, hogy
a belföldi kereskedelem szereplõi és a
hazai fogyasztók is egyre inkább érté-
kelni fogják a védjegyek által nyújtott
garanciákat.  

Végül, de nem utolsósorban a ter-
melõk rendelkezésére áll – szinte kéz-
nél van – a saját cégmárkájuk felépí-
tése, erõsítése és kommunikálása.
Egységes és jó minõségû termények-
kel, biztonságos és ellenõrzött techno-
lógiák alkalmazásával, etikus üzleti és
piaci magatartással és kitartással bárki
elõtt nyitva áll a lehetõség, hogy saját
magát vagy a vállalkozását megbízha-
tó, értékes márkává alakítsa, és így él-
vezhesse a márkák világának elõnyeit.  

Források: Kreatív Online, GfK
Hungária Kft., www.brandz.com,
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