
» Háttér. Üzleti és marketing célok
A világhírű Mercedes-Benz gyártója, a Daimler AG 1997-ben hozta létre a smart márkát, 

amellyel a konszern az addigi autózás konvencióit megtörve, egy igazi városi autót mutatott 

be a nagyközönségnek. A smart, mint Európa legfiatalabb autómárkája 2002-ben került beve-

zetésre Magyarországon, amely azóta is töretlen sikernek örvend Európa- és világszerte. Az 

eredményes indulást és a márka úttörő innovációit követve számos más autógyártó vállalat 

is megkezdte portfóliójának szélesítését és lépett be az úgy nevezett micro car szegmensre.    

A hazai importőr 2015-ben az új fortwo (kétüléses) és forfour (négyüléses) modellek beve-

zetésével a márka piaci pozícióját kívánja erősíteni az alapvető márkaígéret széles körben  

történő terjesztése mellett. A klasszikus kommunikációs aktivitások mellett ehhez jelentős  

támogatást nyújt a 2015-ben Budapesten megrendezendő smart times 15 elnevezésű  

esemény is, amelyet a világ legnagyobb smart találkozójaként tartanak számon a több mint 

1500 smart gépkocsi részvételével.

» Kutatási célok
Fogyasztói vélemények feltárása a micro car autópiaci szegmensről

•  Hogyan vélekednek a fogyasztók az ilyen típusú autókról?

•  Milyen különbségeket észlelnek a szegmensen belül?

•  Mi befolyásolja a vásárlói döntést a micro car-t vásárlók illetve az azt elutasítók körében?  

(pl. design, ár, könnyű kezelhetőség, finanszírozási lehetőségek)
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Célcsoport jellemzőinek feltárása

•  Feladat azonosítani a célcsoport által képviselt értékeket, ezek kapcsolódási pontjait és  

összhangját a márka alapvető értékeivel. 

•  Elemezni a célcsoport attitűdjét a smart márkához kapcsolódva (érzelmileg/racionálisan  

milyen véleményt képvisel a márka iránt).

•  Megtalálni azokat a médiaeszközöket, médiafogyasztási szokásokat, amelyekkel a cél-

csoport tagjai kiemelten szimpatizálnak.

A kutatás célja, hogy olyan minőségű és mennyiségű fogyasztói információkat generáljanak  

a versenyző csapatok, amelyek nagymértékben elősegítik a célcsoport megismerését. 

A kutatás eredményei és javaslatai lehetőséget biztosítanak a hazai importőrnek hatéko-

nyabb marketingkommunikációs kampányok kialakítására és az értékesítés szempontjából 

releváns fogyasztók megtalálására.

» Célcsoport
•  25-55 éves, 

•  ABC státuszú, 

•  budapesti, 

•  főiskolai/egyetemi végezettséggel rendelkező, értelmiségi

» Feladat
Két napos, két fordulós szakmai verseny 3 fős csapatok részvételével

1. nap

A csapatok feladata a kutatási témában feltett rövid kutatási és elemzési feladatok megoldása.  

A feladatokat a csapatok piackutató cégektől és a kutatási szakmához kötődő szolgáltató 

cégektől kapják, több típusú feladatban több állomáson bizonyíthatják felkészültségüket  

a jelentkező csapatok.

2. nap

Az első nap eredményei alapján 3-5 csapat jut be a második fordulóba, ahol kvalitatív kutatás 

keretében mérik a csapatok össze a tudásukat.

Feladat felépítése:

•  Módszertan: Mélyinterjú és megfigyelés

•  Rövid elemzés és prezentáció készítés

•  Döntősök prezentációja


