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Milyen szempontokat mérlegel a fogyasztó?

Egészség

Felelősség

Kényeztetés

Élmény

Tudatosság

Etika, morál

Evés öröme

Kényelem

Környezet

Élvezet

Klasszikus értékek

Új értékek

Krónikus
betegségek

kialakulásához
vezethet…

Fogyasztás
határai…

Fenntartható 
fogyasztás…

(Forrás: Törőcsik, 2007 alapján saját szerkesztés)



Fenntarthatóság iránt elkötelezett fogyasztók

Fenntarthatóság és élvezet

Őket tekintjük a jövő fogyasztóinak

Egészségtudatosság

Környezettudatosság

Autentikus érték

Etikus értékek

Individualista érték

32%

450 
Mrd Ft 

Beléphetnek-e a piacra az ágazat termékei?



Feltáró piackutatás

Témakörök Témakörök
- Juh- és kecsketermékek   
fogyasztási gyakorisága

- A nem fogyasztás indokai
- A kategóriákon belül konkrét 
termékek fogyasztása

- Juh- és kecsketermékek 
ismerete, preferenciák, attitűdök

- A kategóriák imázsa, arculata
- Marketing eszközök alkalmazása
- Kommunikációs lehetőségek

Fókuszcsoportos 
vizsgálat

Kérdőíves 
megkérdezés

Közösségi marketingstratégia



Hogyan vélekednek a fogyasztók?

Juhhús és 
termékei

Juhtejből készült 
termékek

Kecsketejből készült 
termékek

Első asszociáció a 
faggyútartalom

Spontán csak a pörkölt 
ugrik be

Első asszociáció a 
különleges, karakteres íz

Számos termék ugrik be, 
tej, túró, sajt

Első asszociáció a 
túlzottan karakteres íz

A fogyasztók véleménye 
erősen megosztott

Differenciált megítélés

Hiányzik a fogyasztói kultúra



Fogyasztási gyakoriság

Termék Ritkábban, mint 
havonta (%)

Egyáltalán nem 
fogyasztók (%)

Juh tejtermékek 50,0 24,0

Kecske tejtermékek 47,0 34,0

Juhhús és termékei 61,0 30,0

Nem ismerik a 
termékeket

Nem kedvelik 
a termékeket

Nem tudják 
beszerezni

Promotion Product Place

Van-e valamilyen jó hírünk?

74%

81%

91%

Ismeret Érzelem Cselekvés



Ha megkóstolja, meglepődik…

Bárányhúsból készült termékek kóstoltatása

Fokhagymás báránysült Rozmaringos báránysült

4,67 4,56

Élvezeti érték

Kitűnő

Nagyon pozitív preferenciák

Nem utánozható, nincs versenytársa

Termék ismeret = pozitív attitűdökA közösségi marketing alapja a kiváló termék



Hogyan kommunikáljunk?

A kategóriák fogyasztói képe



Ha a fogyasztó a juh tejtermékekre gondol, akkor…

…akkor egy 20-30 év körüli, felsőfokú végzettségű városi nő 
jut az eszébe, aki aktív, ínyenc, sportos és egészségesen él.

A juh tejtermékek fogyasztói képe

Kiss Virág



Kiskérődző 
marketing

Átfogó 
piackutatás

Kultúra-
teremtés

Kínálat 
formálása

Célpiac és 
pozicionálás

Közösségi 
marketing

Hiteles 
reklám-
arcok

Egészség – életstílus – élvezet 

Egyedi Eladási üzenet

Termékkóstolók,  instore marketing,  receptfüzetek 

Stahl Judit    Kiss Virág

Köszönjük a 
figyelmet!

Védjegy


