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Bevezetés – az értekezés témakörei, eredmények és tézisek
A habilitációs értekezés az elmúlt, több mint tíz évben végzett tudományos
tevékenység meghatározó elemeinek összefoglalását, eredményeinek szintézisét tartalmazza.
A kandidátusi - majd annak elismertetésével Ph.D. - fokozatot 1993-ban az innovációs
marketing témában szereztem. A disszertáció az innovációk sikerét vizsgáló közgazdasági,
menedzsmentkutatások speciális aspektusát érintette, s meghatározta, elemezte a marketing
helyét és jelentőségét az innovációs folyamatokban, a hatékony vállalati működésben,
kiszélesítve annak értelmezését, elméleti-gyakorlati alkalmazását. Az értekezés elsősorban a
szervezetközi piacon, az ún. business (to business), avagy a gyakorta ipari termékek piacaként
emlegetett terület vállalkozásainál vizsgálta az innovációs tevékenység sajátos marketing
teendőit. Az értekezés jelentős súlyt fektetett a marketing - innováció érdekében a
vállalkozásoknál kifejtett - koordinációs, belső marketingi tevékenységére, a marketingkutatás, a vevőelemzés fontosságára, s a marketing-mix, ezen belül a kommunikációs
tevékenység speciális eszközeire. Új eredmény volt, hogy feltárta az interakciók, a speciális
interaktív marketing, a kapcsolatok, az értékesítési és kommunikációs tevékenység
fontosságát az innovációk, az innovatív termékek (az ún. rendszer-termékek példáját
kiemelve) sikerességében.
A védést követő években elsősorban az innováció-marketing témában publikáltam,
tartottam előadásokat. 1995-től, Borsod-Abaúj Zemplén Megyében, Miskolcon megindult
területfejlesztési programokba kapcsolódva került kutatásaim előterében a területek, városok
marketingje, mint egy nemzetközileg is új marketing-alkalmazás. 1996-98 között a
felsőoktatási kutatási alap pályázatokban kétéves kutatási programok megvalósítását fogtam
össze öko-marketing, régió- és településmarketing témában. A környezettudatos marketing
témájában folytatott empirikus kutatásainkkal az elsők között jelentünk meg a hazai
szakmában. A felsőoktatási tankönyvpályázat támogatásával, 1997-ben jelent meg a Régió- és
településmarketing szakkönyvünk, mely a téma első hazai átfogó bemutatása volt, s jelentősen
épített a saját kutatási eredményekre, gyakorlati tapasztalatokra. 1997-től - amikor két évig az
egyetem rektor-helyetteseként, PR-igazgatóként dolgoztam - kezdtem el tudatosabban
foglalkozni az oktatás, az egyetemek marketing tevékenységével, mely témában azóta, a saját
egyetemi, kari és intézeti szintű gyakorlati tapasztalatokra épülően, számos előadást tartottam,
több publikációm, könyvfejezetem jelent meg. 2001-2002 között az OTKA támogatásával, a
kategória-menedzsment témában irányítottam kutatási programot, melyben kereskedelem és a
termelő szféra együttműködését is fejlesztő új módszert, alkalmazási lehetőségeit tártuk fel.
2002-ben újra DAAD kutatói ösztöndíjat nyertem, melynek segítségével a darmstadti
egyetemen dolgoztam, akkor is elsősorban a business marketing témában. Ezen kutatás
eredményei is egyik előzményként szolgáltak a 2004-2007 közötti, „Innovációmarketing marketinginnovációk” kutatási program megtervezéséhez. Ez a program a kar kiemelt általam előkészített - kutatási pályázatának, a GVOP által támogatott „Innovációmenedzsment
Kooperációs Kutatóközpont” létrehozásának keretében folyt, s mintegy huszonöt rész-projekt
eredményeire épült. Az innovációmarketing kutatási téma, s annak elsősorban szervezeti
piaci megjelenése végigkísérte a kutatási tevékenységemet, melyet jelentős mértékben
mélyítettek a vállalatok, cégek gyakorlati szakértői megbízásainak tapasztalatai is.
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A régió- és településmarketing, a kulturális-, oktatási- és öko-marketing terén
folytatott munkáim révén, az ún. társadalmi marketing egyre több területén szereztem
tapasztalatokat. Ennek eredményeként nyertem egy újabb Országos Tudományos Kutatási
Alap (OTKA) programtámogatást. „A társadalmi marketing attribútumai, paradigmái elméleti-módszertani megalapozó kutatás” 2010-12 között, még jelenleg is tart, melynek
keretében jelentős, országos empirikus vizsgálatot végzünk a környezet- és egészségtudatos,
valamint a terület-marketing témájában. 2011-13 közötti időszakban a „Mechatronikai és
Logisztikai
Kiválósági
Központ”
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001
Társadalomtudományi Részprojekt keretében „Innováció- és új termék marketing” kutatási
résztémát fogom össze, ahol két kollégámmal közösen készítünk elemzéseket.
Jelen habilitációs értekezés az előzőekben vázolt kutatási tevékenységem, programok
egyes elemeit fogja át, azokat a kérdéseket, eredményeket, melyeket a marketing, különböző
alkalmazásainak elméleti, módszertani fejlesztésében elértem. Az érintett témák – legalábbis
részben - a kandidátusi munka szerves folytatásának is tekinthetőek. A következő oldalak
mondanivalóját a marketingelméleti fejtegetések mellett, elsősorban a social és a business
marketing kiemelt, legfontosabb kutatási témáimhoz illesztve fejtem ki, s foglalom egységbe
a különböző szakkönyvekben, folyóiratokban, konferenciákon, avagy kutatási jelentésekben
már jórészt publikált eredményeket. Mivel nem egy kutatási folyamatot követek végig az
egykori hipotézisekre már nem térek ki, az eredményeim legfontosabbjait tézisekben foglalom
össze.
A habilitációs értekezés fő tartalmi elemei a következők:
1. Az első részben a marketing-tudomány fejlődésének, a marketing tudományos
alapfogalmainak, a marketing meghatározó iskoláinak, elméleti és gyakorlati trendjeinek
vizsgálatára, elemzésére térek ki, elsősorban a domináns, főáramlati marketingmegközelítéseket összefoglalva. A nemzetközi szakirodalmi eredményeket, kutatási
tapasztalataimat egy hazai tudományfilozófiai megközelítésre, Hársing professzor
kritériumaira vetítettem. Ezen összefoglalásra, tudományelméleti kitekintésre alapozva
kiegészítem a nemzetközi rendszerezéseket, s állást foglalok a marketing tudományosságának,
a marketing paradigmái változásának, korszakolásának kérdéseiben. Az elemzésre épülően,
összefoglalásul az alábbi két tézist fogalmaztam meg:
T1: A modern marketing kialakulása óta az érett tudományfejlődési szakaszba jutott, ahol a
marketing tudomány és szakma az elmúlt évtizedekben a piaci folyamatokhoz rugalmasan
alkalmazkodott illetve mérvadóan befolyásolta, formálta is azokat, s ez által az új tudományos
és gyakorlati megoldások, módszerek segítségével folyamatosan megújította tartalmát,
fókuszait, ugyanakkor megtartva alapvető premisszáit, paradigmáját.
T2: A marketing - elmúlt évtizedekben - a piacok nemzetközi fejlődésére épülően kialakult
korszakai egyszerre vannak/lehetnek jelen egy gazdaságban, az egyes ágazatok, termékek
különböző sajátosságú, fejlettségű piacként, különböző piactípusként működnek. A mindenkori
piaci elemzések alapján határozható meg, hogy az adott vállalkozás marketingje mely
piactípusnak megfelelő konkrét marketing szemléletet, koncepciót, tartalmi fókuszt, s azt
megvalósító stratégiát és taktikát kíván.
T3: Napjaink legfejlettebb piacain az integrált, társadalmi (társadalom-orientált)
marketingben, mint legújabb piactípusban, megjelenő tudományos és gyakorlati
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megoldásokban a vállalkozások, a társadalmi felelősség integrálásával, a különböző
társadalmi célok elérését is segítve, az állam és a non-business szervezetek együttműködésével
képesek biztosítani a saját piaci sikereiket is.
2. Az OTKA által támogatott „Társadalmi marketing paradigmái” című kutatás
keretében alkotott, kidolgozott komplex, integrált modell elemeit, nagymintás, országos
reprezentatív lakossági kutatás segítségével teszteltük, igazoltuk. A kutatási programban a
magyar lakosság társadalmi probléma érzékenységét, tudatosságát, a problémák kapcsán
megfogalmazható felelősséget, megoldási, cselekvési képességeket és készségeket, és elvárt
aktivitásokat is vizsgáltuk. A három kiemelt vizsgálati rész-terepen – környezettudatosság,
egészségtudatosság, település-identitás közvetlen attitűdöket, magatartásokat is modelleztünk.
A disszertáció keretében az alapmodell empirikus tesztelésének eredményeit mutatom be, az
alábbi hipotézis megfogalmazásával. A témakör kapcsán megfogalmazott eredményeim:
T4. Integrált társadalmi marketing stratégia kidolgozott modellje egy olyan elemzési,
tervezési, döntési, végrehajtási folyamat, mely az adott társadalmi problémák megoldása
érdekében minden érintett részvételével létrejövő értékközösség létrehozására törekszik,
feltárva a problématudatosság, érintettség, felelősség és cselekvési motivációt, érdek
viszonyokat, kooperáció-készséget, s összehangolt stratégia és programok mentén tudatos
stake-holder-menedzsmentet valósít meg.
Az integrált modellt tesztelő, hazai, országos reprezentativitású kutatásunk alapján az
alábbi eredményeket igazoltuk:
- T.4.1.: A magyar lakosság társadalmi probléma-érzékelése hat faktor, csoport mentén
értelmezhető:
o szegénység, gazdasági, megélhetési problémák csoportja,
o egy külső, távolinak értékelt probléma-csoport (éhezés-ivóvíz, háború,
járványok, etnika-vallási konfliktusok),
o egy életmóddal kapcsolatos negatív jelenségkör (egészségtelen életmód,
alkohol- cigaretta-kábítószer problémák, környezet, bűnözés, kisebbségi ügyek)
o a területi, térségi problémák faktora,
o a kulturális értékekkel kapcsolatos tényezők, illetve
o az egyéni törekvéseket akadályozó tényezők (oktatási-képzési feltételek,
szabadidő-eltöltés problémai).
- T.4.2.: A magyar lakosság értékrendjének, prioritásainak, az egyes értékek szerepének
vizsgálatára a Kahle (1983) nevéhez kötődő skálát használtuk (List of Values (LOV)),
mely az alábbi fontossági sorrendet eredményezte: biztonság, eredményesség érzete,
valahová tartozás érzete, önbecsülés, meleg emberi kapcsolatok, önmegvalósítás, az
élet élvezete, elismerés, izgalom.
- T.4.3.: Beazonosítható a magyar lakosság körében egy olyan – mintegy 20%-ot kitevő
- szegmens, melynél megfogalmazódott a társadalmi problémák megoldásában való
tudatos aktivitás növelésének szándéka, leginkább a sport, a humanitárius, a zöld, a
fogyasztói, a művészeti és egyéb szakmai szervezetek vonatkozásában.
- T.4.4.: A társadalmi marketing modellünkben szereplő, különböző tényezők között igaz relatíve alacsony szorosságú - kapcsolatot sikerült igazolni, nevezetesen az
értékek fontossága és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a tájékozódási
szokások és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a közvetlen probléma-
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érintettség és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a társadalmi problémák
érzékelt súlyossága és az egyéni felelősség, valamint a közvetlen érintettség és az
akadályozó tényezők között.
A kutatás jól visszatükrözte a magyar társadalmat jellemző problémákat, a társadalmi
marketing relatív fejletlenségét, melyben a civil szféra gyengesége, mozgósító, koordináló
szerepének hiánya markánsan megmutatkozik.
3. A kutatói, s a gyakorlati szakértői marketing munkám fontos terepe a régiók-, a
városok versenyképességét, gazdasági-társadalmi fejlődését befolyásoló területi, közösségi
marketing témakör művelése. A régió- és településmarketing (RTM) - mint a társadalmi
marketing része - hazai definiálását és gyakorlati meghatározását eredményező sokéves
kutatómunkából született szakkönyvekben (1997, 2002, 2012) megjelentetett legfontosabb
elméleti, és gyakorlati téziseimet, s azok tudásalapú gazdaságfejlesztésre értelmezett
továbbfejlesztését foglaltam össze, mely a marketingelméleti iskolák egyik – a business
marketing terén is előtérben álló – megközelítésére, a kompetencia-marketingre épülő
modellfejlesztésként illeszkedik a kutatásaim fő irányába. Összefoglaló tézisekként az
alábbiakat emelem ki:
T5: A régió és településmarketing nem más, mint a térség, település versenyképességének,
komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása, realizálásának segítése, kommunikálása a
terület sokoldalú fejlesztési, gazdasági, életmódbeli céljai elérésének érdekében, a helyi
lakosság szolgálatában. Kutatásaim bizonyítják, hogy mivel a területfejlesztés egyik kiinduló
alapja igazából nem más, mint a saját kompetenciákra épülő, azokhoz illeszkedő fejlesztés, a
marketing koncepció és stratégia kialakítására kiindulásként a „resource/competence-based
view” iskola alkalmazása indokolt. A kompetencia-marketing lényege, hogy a régió, a
település kínálati és kommunikációs képességeire épülhet az imázs-orientált vevői oldal
megnyerése. A „terület-terméket” tehát az elemzett kínálati és kommunikációs képességekkel,
tevékenységekkel formált, megjelenített kompetencia-imázs, a régióról, településről alkotott
kép, ismeret, beállítottság alapján befolyásolva vásárolják. Ez az imázs, illetve az azt formáló
közösségi marketing tevékenység hat a vevők teljes vásárlási, döntési folyamatában,
természetesen más és más aktivitást kifejtve annak egyes szakaszaiban, s hatékony
megvalósítás révén márkává válik. Mivel a hagyományos marketing mix (product, price,
place, promotion) eszközök esetünkben közvetlenül nem, csak a magkompetenciákra épülő
konkrét vállalkozói, szervezeti marketing szintjén értelmezhetőek - új marketing
eszközrendszert, a 4P helyett 2K-t alakítottam ki:
- a magkompetenciákra épülő közösségi kínálatfejlesztés,
- kommunikációs-mix, elsősorban imázs-, és márkaépítő, de értékesítést is ösztönző
elemekkel.
T.6.: A térségek, települések marketingjének központi modellje az identitás-koncepcióra épülő
tudatos márkaépítés a területi és termékmárkák összehangolt rendszerének kialakítását
igényli. A márkarendszer építése érdekében az érintetteket tömörítő kompetencia-központ
elven működő együttműködés kialakítása szükséges, melynek egyik klasszikus modellje lehet
az általam bemutatott turisztikai desztinációkra történő alkalmazása. A márkázást, s az azt
megvalósító integrált kommunikációs tevékenységet egy 11 elemű GAP-elemzéssel célszerű
megalapozni.
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4. A bemutatásra kerülő következő alkalmazás a felsőoktatás piacát érinti, amely a
társadalmi és üzleti marketing megközelítések sajátos ötvözeteként működik. A szakirodalmi
és gyakorlati kutatások eredményei, a felsőoktatás hazai piaci és szabályozási változásai egy
komplex, integrált több-piaci, imázs- és márkaorientált marketingstratégiát és alkalmazást
kívánnak. Ma még igen csak ritkán jellemző a hazai gyakorlatban annak elismerése, hogy egy
magát „profinak tartó intézmény” bonyolult piaci, környezeti feltételek között csak profi
marketing szervezettel lehet sikeres, ahol a marketing nem – bizonytalan hatékonyságú - fölös
költség, hanem tudatos beruházás, befektetés. A témakör tézise a következő:
T.7.: A felsőoktatás négy-piaci modelljének (tudás-teremtés, tudás-átadás, humán-erőforrás,
egyéb szolgáltatások,) alapvető sajátossága, hogy részpiacai igen intenzíven és közvetlenül
összefüggnek, összekapcsolódnak. A felsőoktatás-marketing nem más, mint az intézmények
piacaira irányuló tervezett, stratégiai és taktikai – imázsorientált, márkaépítő - tevékenysége,
melynek keretében az erőforrásai, kompetenciái hasznosításával a tudás-intenzív termékeit,
szolgáltatásait oly módon értékesíti, hogy célcsoportjai, „vevői” elégedettségét tartósan
elérje, s ezzel az intézmény hosszú és rövid távú gazdasági és társadalmi céljai elérését
támogassa. Integrált, öt-dimenziós megközelítésre van szükség, melyben a beszerzési
marketing, a belső marketing, a versenytársakkal kapcsolatos és a társadalmi marketing
aspektusok egyaránt meg kell, hogy jelenjenek az egyszerű értékesítési feladat mellett. A
marketing tevékenység koncepcionális kereteit az intézményi identitás, az intézményi márkastruktúra koncepciójára építhetjük, hiszen az egyetem és marketingje sikerének alapvető
meghatározója a pozitív imázs, az intézmény „márkák rendszereként” értelmezhetősége.
5. A következő részben a kandidátusi disszertációval megkezdett kutatási terület
közvetlen folytatásaként a szervezeti piac, az ipari termékek, a B2B-vállalkozások
marketingjének néhány meghatározó témáját mutatom be. Egy készülő szakkönyvem részeit
képező, az ügyfélorientáció értelmezésére, mérésére, az ügyfél-elégedettség témájú
kutatásokra, s az arra épülő ügyfél-menedzsment általam továbbfejlesztett – lojalitás és
ügyfél-érték összekapcsolására épülő modelljét mutatom be. Itt megfogalmazott téziseim az
alábbiak:
T.8.: Az elégedettség- és értékorientált ügyfélmenedzsment gyakorlati modellje a szervezeti
piaci marketing szakmai, logikai kereteként működhet, ahol az ismert CSM-beli elégedettségorientációt az ügyfelek értékének vizsgálatával, s annak, mint szegmentációs tényezőnek, s a
marketing tevékenységet optimalizáló elemzési módszernek a felhasználásával egészítettem ki.
A modell másik új eleme, az előző fejezetekben is érvényesített kettős marketing-mix (2K) köré
rendezett, Bruhn (2007) megközelítését is ötvöző hat-dimenziós program-rendszer
integrálása. A modell folyamat-orientált megközelítését (elemzés-tervezés-realizálásellenőrzés) kiegészítettem a marketing tevékenység és szervezet strukturális és kulturális
jellegzetességeinek beépítésével is.
T.8.1.: A nemzetközi és a hazai, e területen végzett elemzések szerint a vállalati gyakorlatban
jelentős eltérés van a vevőorientáltság szükséges és a realizált állapota, sőt a cég által
érzékelt, s a valós vevőértékelés között. A reális ügyfélorientáció feltárására a klasszikus
megközelítések elemeit adaptáló, gyakorlati megfontolásokra épülő skála-technikákat
alkalmazó ún. 3/30 mérési módszert dolgoztam ki.
T.8.2.: Az ügyfélelégedettség mérés többelemű módszertanával, a folyamatorientált mérés
dominanciája mellett a komplex, a totális és a domináns lojalitás indexek révén alapozható
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meg a teljesítménynövelés, az interakciós eszközök fejlesztésére, valamint a váltási korlátok
felépítésére épülő lojalitás program.
T.8.3.: A vevő/ügyfélérték ún. miskolci modell alapján, ügyfelenként történő mérésében, a
meghatározó kritériumok értékelésének - az adott cég piaci céljaival, mint súlytényezőkkel
korrigált - átlagszámaként adódik, mely értékek alapján elvégzett ügyfélszegmentálás, s az az
alapján kialakított marketingtevékenység-optimalizálás az ügyfél-menedzsment meghatározó
folyamatává válik.
A záró néhány oldalon a régi témámhoz nyúlok vissza, hiszen a kandidátusi értekezés
is az innovációmarketingről szólt. Az innovációmarketing adta a keretét az
Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ keretében folytatott, általam vezetett
kutatási területnek is, s jelenleg is folytatom a témakör újabb aspektusainak kidolgozását az
egyetemi TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001, a „Mechatronikai és Logisztikai
Kiválósági Központ” program egyik részterületeként. A téma kereteit foglalom össze,
alapvetően az Innovációmarketing című, az Akadémiai Kiadó által megjelentetett
szakkönyvünk általam írt egyik fejezetéből, kapcsolódó cikkekből építkezve.
Az innovációmarketing klasszikus értelmezése nem más, mint marketing az innovációs
folyamatban. A kutatásaim során három vonatkozásban sikerült mélyíteni, kiszélesíteni ezt a
felfogást, nevezetesen:
- a marketing, a szemlélet és módszerei az innovációs folyamat minden lépésében meg
kell, hogy jelenjenek, az ötletgenerálástól, a piaci bevezetésig, s nem csupán az új
termék sikeres piacra vitelének felelőse,
- az innovációmarketing üzleti, vállalkozói terepe mellett annak közösségi marketing
szintjét is definiáltam, kialakítottam, azaz milyen eszközökkel, formában tudja a
marketing a területi, ágazati terepen támogatni a versenyképesség, innovációképesség
növelését, fejleszteni az egyes szervezetek, vállalkozások környezetét, lehetőségeit,
- a marketing, mint tudomány és szakma, milyen új megoldásokkal,
marketinginnovációkkal kell, hogy folyamatosan megújuljon, milyen szituációkban,
milyen piaci helyzetekben mely innovatív marketing megoldások a legalkalmasabbak.
Az innovációmarketing téma mögött sok gyakorlati kutatás áll, melyek keretében a
funkcionális élelmiszerektől kiindulóan, a különböző speciális vegyi anyagok, high-tech
berendezések fejlesztését támogató kutatásokon át, a különböző postai, logisztikai
szolgáltatások fejlesztését támogató innovációmarketing vizsgálatok és programok állnak.
T.9.: Az innovációt, mint eddig kielégítetlen igények új módon történő teljesítésének
folyamatát kezelem. A sikeres innovációk lényege a vevőhaszonra, a vevői előnyre
koncentrálásban és a hatékony piacra vitelben rejlik. Az innováció tehát nem egyszerűen
műszaki, technológiai kérdés, hanem alapvetően marketingfeladat is, s ebből következően
piacorientált modellként kell kezelni. Az innovációmarketinget a marketing-rendszer olyan
megjelenésének tekintem, amely az innovációs folyamat piacorientált, komplex megközelítését
kínálja. Ennek keretében a legsikeresebb esetekben ”integrálja a piacot, a vevőket, a
célcsoportokat az innovációs folyamatba”. A marketing sajátos integráló, koordináló
funkciókat betöltő szupertényezővé válik a vállalati innovációk sikerét meghatározó faktorok
között.
Nézzük a részleteket ….
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1. A marketing koncepcionális kérdései
A marketing, mint alapvetően a piacra irányuló tevékenység, a vállalkozások piaci
sikerének, s egyre inkább a „nem piaci” szervezetek eredményes működésének is fontos
meghatározója. Ugyanakkor gyakoriak a mindennapi kudarcok, eredménytelenségek, melyek
gyakorta a szakmailag megalapozatlan, az ötletszerű, következetlen – akár sok pénzből
megvalósított - alkalmazására vezethetőek vissza. Napjaink piacainak turbulens változásai, a
szervezeteket szorító versenyképességi, költségtakarékossági kihívásai egyre szigorúbb
követelményeket támasztanak a marketinggel, a marketingesekkel szemben is. Véget ért a
pénzbőség teremtette széles marketing játéktér, a fölöslegesen túlméretezett marketingeszközrendszer kora, melynek folyományaként relatíve könnyen fogalmazhattuk meg, hogy a
marketing, s ezen belül a reklámbüdzsénk ötven százaléka ugyan kidobott pénz, de nem
tudhatjuk melyik. Napjaink éles piaci és ebből következő marketing-versenyében egyre
inkább szükség van új, innovatív megoldásokra, s a tulajdonosok, megbízók egyre inkább
számon kérik a marketing mérhetőségét, hatásosságát, hatékonyságát, azaz az innováció és a
hatékonyság kérdései mozgatják a marketing elméletét és gyakorlatát. A
marketingalkalmazások e két elvárás teljesítésére kell, hogy törekedjenek, s nem véletlen,
hogy kimondva, kimondatlanul végigkísérik, meghatározzák a disszertáció fejezetei
mondanivalóját, téziseit is.

1.1. A marketing filozófiája és koncepciója – a vevőorientáció
A marketing olyan üzleti filozófiaként, szemléletként határozódik meg, mely jelentős
koordináló, integráló szerepet játszik/játszhat a vállalkozások működésében, a szervezet
funkcionális területei közötti „vevő- és piacorientált összhang” megteremtése érdekében. A
marketing a piacgazdaságok elmúlt mintegy hatvan évében komoly változáson ment
keresztül, egyre inkább átalakítva szerepét a gyakorlati alkalmazás és a tudományos
gondolkodás terén. A marketing alapvetően a vállalatgazdaságtani, a menedzsment
tudományok része, ugyanakkor tartalmában interdiszciplináris jellegű, hiszen jelentős
mértékben használja és fejleszti tovább más tudományok, mint például az elméleti
közgazdaságtan, a statisztika, a szociológia, a pszichológia módszertanát, eredményeit. A
marketing tartalma, elméleti keretei és gyakorlati működésének koncepciója a piac, a
versenyfeltételek változása következtében, azokra reagálva, illetve az elméleti iskolák
fejlődése következtében folyamatosan változott, átalakult. A marketingre különösen igaz a
„theory drivern practice management” és a „problem-driven theory management” egysége,
összhangja.
A marketingtudomány, elmélet változásának eredményei, új megoldásai ugyanakkor
sajnos nem jelennek meg határozottan a mindennapi tevékenységben. Az elmélet és gyakorlat
számos képviselője rutinszerű munkája során nem él a marketing új tudományos, illetve a
szakmai gyakorlat eredményeivel. Ebben mind a marketing-elmélet, mind a marketinggyakorlat „hibás”, hiszen mindezidáig nem épült fel igazi „híd” közöttük. A következő
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évtizedek marketing elméletének és gyakorlatának egyaránt sikerkritériuma lesz ez az
„egymásra-találás”, fogalmazhatom meg munkám kiinduló null-tézisét, melyet magam
mindig is igyekeztem szem előtt tartani.
Tudjuk, hogy a marketing alapjai a 20. század kezdetére nyúlnak vissza, amikor a
mezőgazdasági termékek értékesítési problémái jelentkeztek, s előtérbe került a disztribúciós
lehetőségek szisztematikus kutatása. (Hellauer1910, Hirsch1925.) A marketing innen először
alapvetően a termékek eladására, értékesítésére irányuló tudománnyá fejlődött. Erre építkezve
McCarthy, a 4P-vel, mint a piacra irányuló aktivitások eszközrendszere megközelítés
kibontásával, a hatvanas évek elején a marketing menedzsment-orientált szemléletét
fejlesztette ki. Ezt tekintjük a modern marketing megszületésének, amit Philip Kotler vitt
tovább, s dolgozott ki rendszerezetten. Mindketten a gondolkodásuk középpontjába a
vállalkozási aktivitásoknak a kereslet igényeire irányuló orientációját állították. Theodor
Levitt, (s mellette mások is) aztán a marketing szűkebb, rövidtávú termékorientált felfogásáról
elmozdulva, a szélesebb megközelítés, a szükségletorientáltság fontosságát ismerték fel, s így
változott a marketing funkcióorientált (a termék értékesítését végző) megközelítése egy egész
vállalkozásra kiterjedő szemléletté, gondolkodásmóddá. Ezen változás az alapja a marketing
gyakori kettős interpretálásának, a marketing szemléletként illetve a konkrét (értékesítést
támogató) eszközrendszerként történő meghatározásának. A korai marketingteoretikusok
mechanikus szemléletét tehát az integrált marketing, mint vállalati filozófia váltotta fel
(Kotler 1974., Meyer 1986). A marketing ezen, „vállalkozásvezetési koncepció” alapú
felfogásával az érdeklődés középpontjába került annak gyakran vitatott és félremagyarázott
„dominancia-igénye” is. Ez a dominancia-elv azt mondja, hogy a vevő és a piacorientáltság a
vállalkozás minden vállalatgazdaságtani részterületére kell, hogy hasson, azaz a vállalkozáson
belüli minden teljesítmény-elemet piacorientáltan kell kialakítani (Raffee 1984). A szükséges
koordináció „hivatott közvetítői” - s ez által egyre fontosabbá váló szereplői - a marketing
tevékenység szervezetei. Ez a fontosság ugyanakkor elsősorban „szolgáltató-marketinget”, a
„marketing-együttműködések” nélkülözhetetlenségét kell, hogy jelentse, s nem pedig a „nem
szeretett marketing arroganciát”. A marketing gyakorlat belső működésének rendezetlensége,
a marketing-kultúra kialakulatlansága jelentős oka a vállalkozás, s annak marketing stratégiai
és taktikai kudarcainak.
A marketing koncepció, mint a marketing elmélet és a gyakorlat sarokköve, hosszú
ideig viszonylag kevés figyelmet kapott a szakirodalomban. Marketingkoncepció alatt egy
átfogó, átgondolt tervet, elgondolást értünk, ami meghatározott célok elérésére irányul,
amelyek realizálására a szervezet olyan alkalmas stratégiát választ, melynek alapján
meghatározásra kerülhetnek az adekvát marketing eszközök. Az elméleti kutatások során
fokozatosan előtérbe került a marketingkoncepció, mint üzleti filozófia értelmezése,
megvalósítása és a piaci szervezetek tevékenységének és magatartásának vizsgálata.(Becker
2002)
A fogyasztó-, a vevőorientáció a marketingkoncepció kiinduló, központi eleme.
Minden marketing tankönyv, a marketing lényegének meghatározásakor kiemelt helyen kezeli
a vevőorientáció fogalmát, oly mértékben természetesnek veszi azt, hogy gyakorta hiányzik is
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pontos meghatározása. A vevőorientáció leginkább a vevőre való odafigyelés általános
elveként jelenik meg, s nem pedig a marketing, a piaci tevékenység „megkomponált
gyakorlataként”. Azt is megállapíthatjuk, hogy a fogalom – lazán kezelt - sokoldalúsága, és
különböző interpretációi egyben maguk is okozói annak, hogy a marketingvalóságban mégis
akadozik a következetes és sikeres gyakorlati hasznosítása. „Vevőorientáció alatt olyan
gondolkodásmódot és gazdálkodási gyakorlatot értünk, amely a vállalat minden döntését
(termelési, fejlesztési, értékesítési, pénzügyi stb.) a vevő kívánságainak rendeli alá.”(BauerBerács 2006. 16. o.) A vevőorientáltság alapvetően egy „kettős, duális” kapcsolat, eladó és
vevő között. A vevőorientáltság alapvető lényege a jelenlegi és potenciális vevőszükségletek,
elvárások kielégítése, s nem a „teljes” versenyképességének biztosítása, bár ezáltal, hogy a
vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak értékesítése, teljesítményeinek tartós piaci
realizálását teszi lehetővé, jelentős mértékben hozzájárul, sőt alap a versenyben való sikerhez.
A vevőorientáció megfogalmazásban a fogyasztói, vevői igények maximális kielégítésére
törekvés jelenik meg, mely ugyanakkor számos problémát vet fel, például a vevői igények
szuverenitásának, megismerhetőségének, s a marketing, a vállalkozás egyes szervezetére
történő lebontásának kérdését, a szükséges koordinálás nehézségét, s nem is beszélve annak
költségeiről. A vevőorientáció kapcsán mindig felmerülő kérdőjel, hogy milyen kutatási
módszerrel lehet a vevőelvárásokat megismerni, a marketing eszközök közül a szükséges, a
gazdaságosan alkalmazhatóakat kiválasztani, mennyire lehet az igényeket befolyásolni,
esetleg lehet manipulálni azt? Egyre gyakoribb kérdés, hogy meg tudja-e egyáltalán
fogalmazni mindig a vevő ez elvárásait, igényeit, hiszen – különösen a fejlett technológiák,
azaz az új, eddig nem létező termékek piacain a vevő már igen alacsony termékismerettel, sőt
terméklehetőség-ismerettel bír. A marketing egyre kevésbé lehet csupán a válasz a vevői
igényekre, elvárásokra. Nem véletlen az innováció-marketing újra előtérbe kerülése, mert meg
kell találni azokat a marketingmegoldásokat, melyek végső soron a gyakori vevőkompetenciahiányos területeken, piacokon is biztosítják a „valós vevőorientációt”, a tartós, keresletet
teremteni tudó, piaci sikert biztosító megoldásokat. A vevőorientáció tehát már régen nem
épülhet a „megkérdezzük-teljesítjük” elvre.
A vevőorientáció három karakteres interpretációja lelhető fel a szakirodalomban, a
vállalkozások gyakorlati tevékenységében:
- információorientált megközelítésben arról van szó, hogy egy vállalkozás milyen mértékben
törekszik a jelenlegi és jövőbeni vevői szükségleteket különböző eszközökkel,
marketingkutatásokkal megismerni, adatbázisokat kiépíteni, adatbányászatot folytatni, annak
érdekében, hogy ezeket fel tudja használni a piacra irányuló döntéseinek megalapozására. A
vevőorientáltság mértékét ezen információs tevékenység kiterjedtsége, a Marketing
Információs Rendszer (MIR) kiépítettsége, működtetése és annak tudatos (egyre inkább
CRM-irányult) felhasználása jelzi.
- kultúra- és filozófiaorientált megközelítés szerint nem elegendő az információs-aspektusok
előtérbe állítása, hanem arra kell törekedni, hogy a vállalati filozófia kulcselemeit, például a
normákat, értékeket, meggyőződéseket kell vevőorientáltan kialakítani. A vevőorientáció,
mint marketingszemlélet a vállalati kultúra része nem csak a vállalaton belüli véleményeket,
szemléletet kell, hogy áthassa, hanem a munkatársaink vevőkkel szembeni magatartásában is
meg kell, hogy nyilvánuljon. Ennek elérése a „belső-marketing” egyik alapfeladata. A
marketing-koordináció a vállalat belső egységei, funkciói (osztályai közti) horizontális és
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vertikális, tudatos piaci információáramlást jelenti. A vállalaton belül a piaci orientáció a piaci
információk összegyűjtését a vállalaton belüli áramoltatását, valamint a piaci információkra
való reagálást (célpiacok kiválasztása, termékek, szolgáltatások előállítása, elosztása és eladás
ösztönzése) foglalja magában.
- teljesítmény és interakció-orientált megközelítés esetében annak az elfogadásáról van szó,
hogy a vevőorientáció a teljesítményekre, s a vevőkkel való interakcióra, kapcsolatra egyaránt
ki kell terjednie, azaz a termék- és szolgáltatásminőség meghatározására. A vevőorientált
magatartás elsősorban a vevői elvárások rugalmas, testreszabott kielégítésében jelenik meg. A
szervezeti piacokon kifejlődött „vevő-közeli megoldások gyakorlata” ma egyre általánosabb
érvénnyel fogalmazható meg. Az előző kettővel szemben ezen megközelítés lényege, hogy
nem a vállalat, hanem a vevő perspektívájából vizsgált, értékelt magas termékminőségben,
aktív kapcsolat-menedzsmentben, s vevői elégedettségben kell, hogy megjelenjen.
A korszerű vevőorientáció lényege a három aspektus együttese, azaz a minél teljesebb
piaci információkon alapuló jó döntések meghozatala és érvényre juttatása az egész
szervezetében, a tevékenységében. A legjellemzőbb értelmezési, tevékenységi pontatlanság a
piac- és a vevőorientáció néha a szakirodalomban is fellelhető, de a gyakorlatban gyakran
előforduló fogalmi, tartalmi összemosódásából ered. Ma már egyre kevésbé elég a piacot,
vevőként, vevői keresletként felfogni, miként azt a kotleri alaptankönyvben is olvashatjuk,
hanem inkább annak közgazdaságtani összetettségében, sokszereplős rendszerében kell
kezelni. A vevő igényeinek, szükségleteinek megfelelő termék nem biztosítja a vállalkozás
létezésének biztonságát, sikerét, hiszen a piacok telítettsége, az élesedő verseny által a
versenytársakhoz kötődő reakció-függőség is jelentősen megnőtt, s befolyásolja a felépíthető
versenyképességet, annak biztosítását. Nem igényel átfogó bizonyítást annak belátása sem,
hogy a kereskedőkkel, közvetítőkkel való együttműködés, a velük való stratégiai és operatív
viszony is meghatározója a piaci sikernek, s így a vevőorientáció helyett egyre inkább a
szélesebb megközelítés, a piacorientáció került előtérbe. A piacorientáltság nem csupán az
aktuális vevőkre fókuszálást jelenti, hanem minden olyan piaci szereplőre irányul, akivel a
vállalkozás közvetlen vagy közvetett kapcsolatban van. Így a vevőszükségletek mellett, a
versenytársra, a közvetítőre, a munkatársakra, a tulajdonostársa, vagy éppen a hitelezőre
koncentrálás, azaz az egyes szereplőkre való odafigyelés önmagában csak részei, de
nélkülözhetetlen részelemei a piacorientáltságnak. A piacorientáltság tehát – megítélésem
szerint - többdimenziós, sokszereplős fogalom és gyakorlat, melynek célja persze továbbra is a
vevőknek eladott termékek, szolgáltatások révén a szervezeti piaci célok elérése. McCarthy –
Perreault (1984) meghatározása szerint a piaci orientáció a marketing koncepció
megvalósítását jelenti1. A piaci orientáció, mint elméleti koncepció kialakítására és
modellezésére
az
1990-es
évek
elején
a
Marketing
Science
Institute
(Cambridge/Massachusetts) szervezésében került sor. Három jelentős tanulmány készült el
(Kohli–Jaworski 1990, Narver–Slater 1990, Farley-Frederick-Webster 1993) és került
szakmai vitára. Kohli-Jaworski a piaci orientáció vizsgálatára három tényezőcsoportot
határozott meg, egyrészt a fogyasztó-vevő irányultságot, másrészt a koordinált marketinget, a
marketingkoordinációt, harmadrészt a jövedelmezőséget. A piacorientáció a szervezet azon
1

A piacorientáció elméletének részletes elemzését adja Berács (2002, s a borpiaci kutatásokra vonatkozóan színvonalasan
elemzi Lehota-Komáromy (2004), melyek szakmai hátterül szolgáltak felfogásom kialakításában
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képessége (Kohli, Jaworski (1990, 1993)), hogy piaci információkat gyűjtsön és a szervezeten
belül az információkat szétossza, és a szervezet válaszait megfogalmazza. E felfogásban a
piacorientáció a következő elemekből áll: információszerzés a fogyasztókról és a
versenytársakról (intelligence generation), az információknak a vállalaton belüli formális és
informális áramoltatása (dissemination), valamint a válaszképesség (responsiveness). A
vevőorientáltságot 32 tényezővel operacionalizálták, négy dimenzióba illesztve. (intelligence
generation, intelligence dissemination, response design, response implementation.) A
nevükhöz fűződik a MARKOR, a piacorientáltságot mérő skála kidolgozása. Narver–Slater
(1990): az interfunkcionális erőforrások koordinált felhasználása a magasabb vevői érték
létrehozása érdekében, amelyben a piaci orientáció három magatartási komponenst
(vásárló/vevő, versenytárs és interfunkcionális irányultság) és két döntési kritériumot (hosszú
távú irányultság és jövedelmezőség) tartalmaz. A piacorientációt egy olyan vállalati
kultúraként határozzák meg, amely eredményesen járul hozzá a magasabb vevői érték
megteremtéséhez. A szerzők három tényezőt különböztetnek meg: vevő- és versenytársorientációt, s a funkciók közötti koordinációt. A piacorientáció alapja tehát a vevői igények
megismerése, és kielégítése, a versenytársak tevékenységének nyomon követése, a vállalat
erősségeinek, gyengeségeinek ismerete, illetve a pozicionálás révén a termékek és
szolgáltatások megkülönböztetése a versenytársaktól. A harmadik tényező utal a
marketingfunkció azon sajátosságára, hogy e funkció sikere alapvetően függ attól, hogyan tud
együttműködni a vállalat más funkcióival, mint pl. az emberi erőforrás-menedzsment,
termelés, logisztika, stb.. Szerintük a piacorientáció az interfunkcionális erőforrások
koordinált felhasználása a magasabb vevői érték létrehozása érdekében, amelyben a piaci
orientáció három viselkedési komponens mellett (vásárló/vevő, versenytárs és
interfunkcionális irányultság) két döntési kritériumot (hosszú távú irányultság és
jövedelmezőség) tartalmaz. A 15 tényezőjük a vállalkozások piacorientáltságának csak
legfontosabb tényezőit képes megragadni. Ezen megközelítés – a marketing bűvös
háromszöge (saját vállalkozás, vevő, versenytárs) – logikájára, a piaci pozícionálás, a
komparatív versenyelőnyök komplex kialakításának elvére épül. Day (1994) szerint a
piacorientáció magasabb jártasság és képesség a fogyasztók/vevők igényeinek megértésében
és kielégítésében, illetve az azt lehetővé tevő erőforrások felhasználásában, míg Dobni–
Luffmann (2000) kiemeli, hogy a piaci orientáció keretet biztosít a speciális
marketingstratégia megvalósításra.
A piacorientáció tehát a marketingfilozófia, a szemlélet és koordináció tudatos –
koncepcióját, s arra épülő, stratégián alapuló menedzsment-tevékenység érvényesülését
feltételezi. Ugyanakkor már nem elégséges a piacorientációt a kilencvenes években definiált
vevő, versenytárs és interfunkcionális irányultság hármasára építeni, hanem egyre inkább
újra kell fogalmazni a piaci hálózatokhoz, együttműködésekhez való viszonyban. Ennek
következtében meghatározóvá válik, hogy miként tud az ügyfél-orientáció új értelmezése a
hosszabb távú üzleti kapcsolatokra épülően, az üzleti sikereket biztosító ügyfélmenedzsmentté
fejlődni. A disszertáció második felében ezen ügyfél-menedzsment megoldásait vázolom
majd, melyet megelőzően most a marketing elmúlt évtizedekben tapasztalt változásait, mint
azt megalapozó folyamatot tekintem át.
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1.2. A marketing iskolái – paradigmaváltás a tudományban?
A marketing tevékenység a piac, a verseny elvárásainak fejlődésével együtt
haladóan folyamatosan megújuló, a komparatív versenyelőnyöket kereső, korszerűsödő
gyakorlatot kíván. A marketing alkalmazásainak, interpretációinak fejlődése az elmúlt
évtizedekben ennek köszönhetően több változási fokozatot élt meg, mely a disztribúciós
funkcióból elindulva, a vevők igényeit előtérbe állítva, vezetési funkcióként, piacorientált
vezetési koncepcióként, stratégiaiként, majd individuális elemeket felmutató, multiopcionális
kapcsolati marketingként jelenik meg. A marketing tevékenység megoldandó szakmai
alapfeladata, a versenyelőny teremtés tartalmi fókuszába mindig újabb és újabb szereplők,
jelenségek kerültek annak érdekében, hogy ezen orientációs váltásokkal a vállalkozás minél
jobban meg tudjon felelni a piac kihívásainak. Az alkalmazások fejlődési vonulatának
megalapozásában számos eltérő – gyakran egymással konkuráló - elméleti megközelítést
találunk, annak ellenére, hogy a marketinget gyakran érte „az elméletnélküli kijelentések
rendszerének” a vádja. Mielőtt áttekintenénk a marketing tudományos iskoláinak sorát, ki kell
emelnünk a marketing-tudomány kiinduló premisszáit, melyek az előző fejezet gondolataira
épülően is:
1. Célorientáltság - A marketing alkalmazásának mozgatója, a marketinget alkalmazó
szervezet céljai elérésének, célhierarchiája realizálásának a szolgálata, mely adott
esetben a profit, jövedelmi, piacrészesedési stb. céloktól a választási győzelemig is
terjedhet.
2. Vevőorientált illetve a kibővített piacorientált szemlélet - azaz minden döntés az adott
(gyakorta speciális) piac szükségleteinek, követelményeinek alárendelve, a „vevő”
kegyeiért versenyezve kell, hogy megszülessen.
3. Tudatos eszközrendszer alkalmazása - a piacon történő pozícionált megjelenés, a
versenyelőnyök, preferenciák kialakítása, realizálása érdekében a marketing
eszközök, módszertan (kutató és befolyásoló) stratégiailag átgondolt, koordinált
alkalmazása.
A marketingtudomány elméleti megközelítései, iskolái alapvetően abban különböznek
egymástól, hogy
o miként ragadják meg a csere lényegét, egyszerű tranzakcióként, avagy a hosszabb távú
együttműködésre épülő kapcsolatként,
o mit tartanak sikert meghatározó tényezőnek, folyamatnak, képességeknek és környezeti
kapcsolódási mechanizmusoknak,
o milyen szerepet játszik az interaktivitás a megoldásokban,
o miként értelmezik, miként határozzák meg a versenyelőnyök kiépítésének alapját,
lehetőségét. A külső elvárásokra, meghatározottságra épülő, egyértelműen külső
piacorientált (outside in) hatásokra, vagy elsősorban a saját erőforrások, kompetenciák
fejlesztésére, s a külső elvárásoknak való megfeleltetésére, elfogadtatására (inside-out)
alapul-e a tudományos megközelítés.
A marketing tudományos megközelítéseit, iskoláit bemutató szakirodalomban számos
összefoglaló értékeléssel, csoportosítással találkozunk (Sheth-Gardner-Garrett (1988),
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Shewlby D.Hunt (1991), Meffert (2000)), melyek alapján összerakható egy - természetesen
egymást nem mereven követő – „fejlődési”, talán jellemző fő vonulat:
Klasszikus megközelítések
– Intézményorientált
– terméktípus-orientált
– funkcióorientált
Modern, ma már inkább hagyományosnak tekinthető megközelítések
– magatartásorientált
– döntésorientált
– rendszerszemléletű
– szituációorientált
Új, post modern megközelítések
– új institucionalista
– folyamat-orientált
– kapcsolati alapú
– társadalomorientált
– információgazdasági
– kompetencia-alapú
– szervezeti dinamika (hálózat) alapú
A klasszikus megközelítések között, az ún. intézményorientált Európában az ötvenes
években bontakozott ki, a kereskedelem üzemi formái különbözőségeinek, s azok
változásának a kutatására koncentrált, míg a termékorientált megközelítés az egyes
terméktípus-sajátosságok (fogyasztási cikk, ipari termék, szolgáltatások stb.) oldaláról közelíti
meg a marketingdöntéseket. A funkció-orientált megközelítés az egyes marketingfunkciók
(kutatás, értékesítés, kommunikáció) tartalmi, időbeni, földrajzi és tárgyi vonatkozású
optimalizálását helyezi előtérbe. Az ezt követő egykoron modern, ma már ugyanakkor inkább
hagyományosnak tekinthető megközelítések között az alábbiakat találjuk, melyek
kiindulópontja egyértelműen a piacorientáltságban rejlik:
o
A döntésorientált megközelítés nemzetközileg a hetvenes évek elején szélesedett ki, a
hagyományos vállalatgazdaságtani elképzelésekhez igazodóan, s a konkrét marketingproblémákat megoldó vállalkozói válaszok megalapozását nyújtja. (döntési logika,
alternatívák értékelése, környezeti kihívásokra adott válaszok, célrendszer és
eszközrendszer elemzése, meghatározása stb.2)
o
A rendszer-orientált megközelítés, mely a feladatok komplexitásának, dinamikájának
növekedésével került előtérbe, középpontjában a piacvonatkozású rendszerelemzéssel, a
rendszerelemek közötti cserekapcsolatok és rendszermagatartás elemzésével. A 60-as és
70-es években a „kemény” rendszerszemléleti ismeretek bővülése, elterjedése ellenére a
marketing-tudomány és gyakorlati alkalmazása számára csalódást hozott ez a modell,
éppen a komplex, átfogó összefüggések feltárása vonatkozásában (Meffert 2000).
o
A magatartás-, avagy viselkedésorientált megközelítés a fogyasztói, vásárlói
magatartáskutatásokra épül. Tételei az ismert S-R, S-O-R modellek mellett a hatvanas
2

Ezen megközelítés célzott alkalmazására épült a több, hazai egyetem marketingkutatójával közösen írt könyvünk is, a JózsaPiskóti-Rekettye-Veres: Döntésorientált marketing …….
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o

években kifejlesztett folyamatmodellekben jelennek meg, melyek számos vevői döntést
meghatározó belső és külső tényezőt azonosítottak be. A 70-es és 80-as években
továbbfejlesztése a kulcstényezőkre koncentrálás mellett, az attitűd, imázs- és
elégedettségkutatások előtérbe kerülését is magával hozta, s még ma is jelentős fejlődést
mutat fel. (pl. indokolt cselekvés elmélet (TORA: theory of reasoned action) Ajzen és
Fishbein (1980), valamint a TORA modell továbbfejlesztett változata a tervezett
magatartás modellje (TPB: theory of planned behavior) (Ajzen, 1985, 1991)
A szituációs megközelítés a szervezés-elméleti ismeretekhez visszanyúlóan a környezetmeghatározta alkalmazkodási szükségszerűségre helyezte a súlypontot, megpróbálva
meghatározni a releváns szituációs változásokat. A megközelítés lényege és gyengesége
éppen e szituációs változók értelmezésében, kezelhetőségében van. (piac: méret,
verseny, életciklus stb., környezet: konjunktúra, technológia, társadalom, ökológia stb.,
vállalkozás: méret, szervezet, imázs, technológia, pénzügyi erő, stb. programok: gyártási
folyamat, életciklus, struktúra stb.)

Az újabb megközelítések a 80-as évek közepétől folyamatosan keresték a választ a
felgyorsult technológiai változások miatt változó piaci folyamatok marketing kezelésére. Az
új institucionális gazdaságtani megközelítés, szemben a neoklasszikus értékesítés-elmélettel
különböző részterületekkel foglalkozott, pl. a piacok tökéletlenségével, a piacok jövőbeni
fejlődésével, a koordinációs problémák kezelésével stb.. Kiemelkedő jelentőséggel bírt a
marketing fejlődésében a tranzakciós költségek elméletének és az információ-gazdaságtani
értelmezés kialakításának újszerű megalapozása. Az információ-gazdaságtani megközelítés a
viselkedés- és döntésorientált megközelítés mintegy kiegészítése, mely a piac-specifikus
információs bizonytalansági és kockázati struktúra átfogó, rendszeres elemzésének a
szükségességére koncentrál, kiemelve, hogy reális tranzakciós folyamatoknál az eladó és vevő
között információs aszimmetria lép fel, melynek csökkentése növeli a tranzakciós költségeket
és sokoldalúan hat magár a tranzakciós folyamatokra.
A folyamatorientált szemlélet - az erős környezeti differenciáltság által ösztönzötten a vállalati aktivitások termék-, funkció- és regionális-orientáltságának széttagolódásával
megmutatta a komplexitás csökkentésének szükségszerűségével együtt járó kontra produktív
hatásokat is. A marketing vállalati funkciókon átnyúló hatásai, koordinációs irányultságának
realizálása egyre egyértelműbbé tette, hogy ezt a széttagoltságot egy folyamatorientált
megközelítéssel lehet elfogadtatni. A marketingből sokáig hiányzott ez a konkrét
folyamatorientált megoldási javaslat, ajánlás. Ezt a hiányt a nyolcvanas évek vége óta
együttesen kezdte törleszteni a tudomány és a gyakorlat a Lean management, a TQM és a
Business Process Reengineeringre fordított nagyobb figyelemmel, melyeket a marketing
vonatkozásában, mint folyamatorientált megközelítést foglalhatunk össze, a belső
marketinget, a funkciókon átnyúló, integráló folyamatgondolkodást előtérbe helyező
(folyamat-költségszámítások) hatékony realizálási stratégiákkal, majd a marketingmérések, a
marketing-kontrolling erőteljesebb hatásával, megjelenésével.
A társadalom-orientált (gyakorta makromarketingnek nevezett) megközelítés a
marketing-módszerek és a társadalom közötti kapcsolatokra épít. Lényege, hogy a
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marketingtevékenységet úgy tekinti, mint aminek hatékonyságát számos környezeti tényező
befolyásolja, s ezért a környezeti változók marketingre gyakorolt hatásának átfogó és
racionális elemzését állítja előtérbe, kiemelve a társadalom hatásait (környezettudatosság,
szociális érzékenység) és következményeit a marketing rendszerekre és tevékenységekre. A
marketing
ezen
környezeti
elvárásokat
ugyanakkor
határozottan
igyekezett
versenytényezőkké formálni (környezetbarát csomagolás, károsanyag-tartalom csökkentése,
újrafelhasználhatóság stb.), s beépíteni a vállalkozások marketing stratégiáiba. (MeffertKirchgeorg 1994.) Másrészt innen fejlődik ki a társadalmi, közösségi típusú marketing, mely
a marketing-alkalmazások sajátos kiszélesítését jelenti,(pl. városmarketing, oktatásmarketing,
öko-marketing stb.) s az elmúlt évtizedben saját kutatásaimban is az egyik súlypontot
képviseltek.
A kapcsolati marketingre épülő szervezeti dinamika alapú (hálózati) megközelítés
központi fogalma a hatalom, a konfliktus, a kontroll és azok menedzselése. Az irányzat a
szervezeti magatartás, a szociálpszichológia, a szociológia területéről átvett fogalmakat vezet
be, s elsősorban a szervezeti piacokon, a szervezetek közötti magatartás, kölcsönhatás
megértésére irányult, s a hálózati marketing koncepciójában teljesedik ki. (Achrol-Kotler
1999., Ford 2003) Az interaktív üzleti hálózatok idejében az egyes tranzakciókra épülő
elképzelés helyett az ügyfélkapcsolatok megértése és az új szervezeti formák létrehozása
került előtérbe (stratégiai szövetségek, virtuális szervezetek), melynek eredményeként a
tranzakciók „befolyásolását” a kapcsolati marketing „váltja fel”. A business piacokon a
különböző interakciós szinteken való kapcsolatmenedzselésnek nagy hagyományai vannak. A
kapcsolati marketing újdonsága a partnerségi formák minden belső és külső célcsoport
irányába történő kiterjesztése, s a tartós kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának gazdasági
ösztönzésében, a bizalom-tényező jelentőségének kiemelésében van. A vevőkapcsolatokért
való felelősség mindazáltal a teljes vállalati szervezetre kiterjed.
Az erőforrás-orientált marketing megközelítés, mely az ún. „resource-based view”-ból
fejlődött ki, lényege, hogy a vállalkozásnak a versenyben érvényesítendő erő és rugalmasság
érdekében a belső feltételeire, kompetenciájára kell koncentrálnia. (inside out) A
kompetencia-marketinget éppen ezért sokan igazi fordulatnak, igazi paradigmaváltásnak
értékelnek, hiszen úgy tűnik, hogy közvetlenül nem a piaci igényekből, igényekre adott
válaszokban értelmezi a marketing lényegét. A megközelítés eredete az angolszász mikroökonómiai elméletekben található, mely szerint átlagon felüli hozadék olyan
versenyelőnyökből származhat, melyek a vállalat különös erőforrásainak, képességeinek,
erősségeinek az eredményei. (Penrose 1959. Chandler 1962.)
Kompetencia fogalmilag az illetékesség (pl. egy adott feladatra), avagy képesség
(valamit nyújtani) tartalmakat jelenti. A menedzsment-tudományok terén a fogalom
értelmezése félreértésekre is adott alkalmat. A marketingben elsősorban a
képességfogalomból indulunk ki, azaz abból, hogy a cég milyen képességekkel, tudással lép a
piacra, a vevők felé. Beckernél (2003) találkozunk először a kompetenciák tudatos
fejlesztésével, mint marketing céllal, s mint magkompetenciát (azaz versenyelőnyt biztosító,
lényegi képességet, tényezőt) a vállalati imázst határozza meg. A kompetenciafejlesztést
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ezért ő jelentős mértékben – szerintem kissé leegyszerűsítetten - kommunikációs feladatként
kezeli. A kompetencia megkülönböztetett két dimenziója közül az ún. tapasztalati
kompetencia: tapasztalati ismeretekre, tudásra épül, a cég ismert problémamegoldásait jelenti,
míg a lehetséges kompetencia az új feladatok megoldását lehetővé tevő képességre
vonatkozik, melynek érvényesítése, elfogadtatása elsősorban bizalmi, imázs-kérdés. A
kompetencia-transzfer tartalma a kompetenciák kialakítása a vevők érdekében és az így
létrejött kínálati kompetenciák kihasználása, realizálása a vevőknél. A kompetenciatranszfer
másrészt sajátos tudástranszfert is eredményez az eladó és vevő között, ezáltal értékes eszköz
a vevőelégedettség elérésében, a vevőorientált folyamatkialakításban. A competence-based
view (mint inside-out típusú perspektíva) és a vevőszükségletekre irányuló marketingmegközelítés (market-based view) első látásra ellentmond egymásnak, de csak első látásra,
hiszen a vállalkozás belső adottságai, képességei és azok értéke sohasem függetleníthetőek a
piaci viszonyoktól. A magkompetencia, s annak értéke is vevőoldalról határozódik meg, azaz
egy vállalkozás a magkompetenciáinak, a lényeges képességeinek köszönheti, hogy a
verseny-összehasonlításban meggyőző értékeket tud létrehozni.
A marketing erőforrás-alapú megközelítése fontos összefüggések megragadását teszi
lehetővé, hiszen ebből a szempontból a piac nem más, mint egy bilaterális erőforrás-probléma
megoldási módja. (Freiling 2001.) A vevő kereslete egy szubjektív módon feltárt
erőforráshiány, ahol az eladó feladata éppen e hiány, szükséglet saját erőforrásai,
kompetenciái által lehetővé váló kielégítése. A stratégiai kompetencia-marketing a piaci
viszonyok megértésére épülően a vállalkozás magkompetenciáinak feltárásával, a tartós
versenyelőnyök kiépítését jelenti.
Teljesítményprogram

Erőforrások

Kompetencia-transzfer
Eladó
kompetenciái

Vevő
(elégedettség)

Külső faktorok átvitele

Környezet

1. Ábra Kompetenciák és transzferük a kiterjesztett interpretációban
forrás: saját szerkesztés Strothmann-Kliche (1997) alapján

A már klasszikusnak tekinthető technológia-orientáltságon túlmutató kibővített
interpretáció szerint a kompetencia-marketing megjelenése illeszkedik más, ismert market
based view megközelítéshez:
o
porteri értéklánc kompetenciaként értelmezése, mely szerint a kompetencia identifikált
vagy identifikálható képesség, amely az értékképzési folyamatban dokumentálható, s
az értékláncba bevonható,(Strothmann 1997.)
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valamint a vevők, megbízók révén elért kompetencia-nyereség kiemelése, mint vevőintegrálás (pl. egy munka kapcsán a megbízóról nyert információk, tudás) segíti a
következő feladatban a feladatmegoldást. De a vevőelégedettség, vagy elégedetlenség
visszajelzése is növeli a kompetenciákat.
Az erőforrás-alapú megközelítéseket két csoportba sorolhatjuk (Buchholz 1996. 48.o.),
úgymint gyakorlat- (Core Competencies - Prahalad-Hamel 1990. és Capabilities – Stalk et.al.
1992.) valamint az elmélet-orientált típusok (Resources, Capabilities – Grant 1991. és
Strategic Assets – Amit-Schoemaker 1993.) Prahalad és Hamel a magkompetencia
fogalmának tényleges definiálása nélkül számos példával mutatták meg, hogy meghatározott
technológiai képességek miként teszik lehetővé a versenyelőnyök generálását. Már Stalk et al.
(1992) a nem technológiafüggő kompetenciák értelmezésével (pl. értékesítés-menedzsment
stb.) és az erőforrások képességként való értelmezésével kibővítették a kompetenciamarketing, eredetileg technológia-orientált perspektíváit.
o

végtermékek

SÜE 1

SÜE 2

SÜE 3

SÜE 4

Magtermék 2

Magtermék 1

Magkompetencia 1

Magkompetencia 2

Magkompetencia 3

Magkompetencia 4

Forrás: Prahalad-Hamel 1990. 81. oldal alapján)

2. Ábra Magkompetenciák a versenyképes termékek alapjai
Prahalad és Hamel (1990.) kritizálva a korábbi menedzsment megközelítéseket, a
siker, a vállalati növekedés kulcsát a magkompetenciákban látja, amelyeket a
cégmenedzsmentnek kell feltárnia, új termékekké formálni, realizálnia. Ez eltérés a
hagyományos szervezet-orientált megközelítéstől, a stratégiai üzleti egységekre alapuló
termék-piaci kombinációktól. A lényeg a magkompetenciák hatékony portfoliójának
kialakításában határozódik meg. A magkompetenciák (pl. mikroelektronika, lézer-technika,
speciális optika stb.)
o
a piacon sok potenciális lehetőséget nyitnak meg, melyekre a végtermékek széles
spektruma építhető, azaz nem egyszerűen az egyes termék-piac kombinációkra épülnek,
o
a vevőoldali elfogadást nagymértékben meghatározzák, a végtermékek minősége, mely
ezzel a versenytárssal szembeni differenciáláshoz vezet,
o
a magkompetenciából csak akkor adódik tartós versenyelőny, ha a versenytársak csak
nagy nehézség által tudják utánozni azokat.
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Egyedülállóság, megkülönböztethetőség (melynek keretét a Corporate Identity
koncepció képezi), mint vállalati cél elérése a mindenkori versenyszituációtól,
versenyintenzitástól függ. A vevőelégedettség, mint a kompetencia-transzfer eredménye
jelenik meg. Bár a business marketingben a vevőelégedettség nem olyan egyszerű fogalom,
hiszen a Buying Center-beli döntés miatt több szereplő elégedettségének eredője, s a vevő
értékképző folyamatának (értéklánc) optimalizálásához való hozzájárulásként értelmezendő.
A kompetencia-marketing - a tradicionális marketing-koncepcióhoz - képest ugyanakkor
kétségtelenül hoz bizonyos prioritásváltást, bizonyos feladatoknál súlyponteltolódást. Míg a
tradicionális marketing elsősorban a közeli jövőre koncentrálva igyekezett versenyelőnyöket
kialakítani, addig a kompetencia-marketingben a múltbeli fejlődési folyamatok, a jelenlegi
állapot és a jövőbeni fejlődés integrált szemlélete szükséges. (Specht 2002.) Ezáltal az is
lehetővé válik, hogy nemcsak a közeli, hanem a távolabbi jövő folyamatait megragadjuk,
előre jelezzük, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor a piaci viszonyokat valamilyen
mértékben a saját képünkre tudjuk formálni. Mindezekből eredően a következő tevékenységi
súlypontok rajzolódnak ki:
o
a tradicionális erősségekre való koncentrálás, figyelve az elmúlt időszak jelentős
döntéseit,
o
a jövő szükségleteinek kutatása,
o
az „iparági előrejelzésekre” épülően jövőbeni üzleti modellek kidolgozása,
o
kompetenciák kiépítése, magkompetenciákká fejlesztése, melyek döntővé válnak a
marketing, a menedzsment számára.
A marketing értelme nem más, mint alkalmazkodás és új kialakítása. A jelenleg
jellemző piaci szituációkra tekintettel a sikeres piaci szereplés érdekében elengedhetetlen a
vevő elvárásainak történő megfelelés, mely nagymértékű alkalmazkodás-orientációt kíván.
Hosszabb időtávú összefüggésben ugyanakkor megállapítható, hogy a vevő általában nem
rendelkezik olyan ismeretekkel, hogy egyértelműen le tudná írni jövőbeni problémáit,
szükségleteit, s így nem is nagyon lehetséges, nem is nagyon könnyű a marketing azon
feladata, hogy ez alapján meghatározza a kereslet szükségleti irányait. Elengedhetetlenek
ilyen esetekben a pilot-projektek, a lead userek megtalálása, akikkel való együttműködés
lehetővé teszi a szükséglet-eltolódások, az új szükségleti területek meghatározását. Persze ezt
követően nem elkerülhető, hogy a jövőbeni piaci kínálatra vonatkozó elképzeléseinket,
vízióinkat folyamatosan összevessük a saját célcsoportjaink megítélésével. Ebben az esetben
tehát nem az alkalmazkodás, hanem a kreatív kialakítás dominál. A marketing az elmúlt
időkben elsősorban a stratégiai üzleti területekre történő koncentrációval volt jellemezhető. A
kompetencia-menedzsment révén vált világossá, hogy számos kritikus erőforrás kihasználása
szükségessé teszi az egyes üzleti területi határokon való átlépést. Ilyen tényező a
márkapolitika, de a disztribúciós és logisztika hálózatok, illetve számos belső és külső
szolgáltatás erőforrásai sem az egyes üzleti területekkel függnek össze, hanem üzleti
területeken átnyúló kontextusok révén alapozzák meg a versenyelőnyöket. Mindez arra hívja
fel a figyelmet, hogy folyamatos megújulás szükséges abban, hogy a meglévő erőforrások,
kompetenciák felhasználási lehetőségeit még intenzívebb portfolió-menedzsmenttel végezzük,
s ennek megfelelő beruházási és visszafejlesztési döntéseket hozzunk. A marketing ebben a
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megközelítésben nem más tehát, mint az erőforrások és kompetenciák folyamatos fejlesztése,
tudatos felhasználása.3
Az állandóan fellépő erőforráshiány, szűkösség leküzdése csak akkor lehetséges, ha
stratégiai alapon működünk együtt a piaci, hálózati partnereinkkel. Ez azt is magába foglalja,
hogy külső erőforrásokat céltudatos módon integráljunk a vállalkozásunkba, s erősítsük az
értékképzést, értékalkotást, mely csak akkor lehetséges, ha a rendelkezésre álló erőforrásokkal
támogatjuk a folyamatainkat, annak érdekében, hogy minél hatékonyabb és a keresletnek
megfelelő termékmegoldásokat, vevőorientált teljesítménycsomagokat hozzunk létre, melyek
aztán az egyes tranzakciós folyamatokon belül a mindenkori vevők szükségleti szituációihoz
igazodik. Nem véletlen, hogy napjainkban újra előtérbe kerül az innováció marketing, annak
újrafogalmazása. Fontos marketing feladat, hogy nem egyszerűen a tranzakciókra
koncentráljunk, hanem az ott nyerhető tapasztalatok, szervezeti tanulási folyamatok révén a
saját értékképző folyamatainkra figyeljünk, ami alapján megfelelő struktúrák, vállalkozáson
belüli hatékony folyamatok működése jön létre. (Rekettye 1999.) A marketing feladata tehát
nem egyszerűen részt venni a tranzakciós folyamatokban, hanem az ott nyerhető tapasztalatok
beépítése a saját értékképző folyamatába. Természetes, hogy a marketinget különböző
cselekvési szinteken kell bevetnünk. Alapvető szint az egész piac, avagy a kiválasztott
szegmensei. Persze folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy mely piacokon vagyunk jelen, hol
nyitható esetleg attraktívabb lehetőségű új piac:
- Teljes piac, vagy szegmense:
o a piacválasztás folyamatos, kompetencia-marketing alapú felülvizsgálata,
o versenyelőny-teremtő marketingaktivitás kialakítása,
o Competence leveraging, nem fragmentálás
- Üzleti kapcsolatok
o Vevőkapcsolat összekapcsolt erőforrások révén,
o Kapcsolati platformok kombinációi által kialakított előnyök,
- Tranzakció
o Tranzakció, mint a vevőalapú erőforrás és kompetenciaaktivitás
követelménye,
o Piacon történő tanulás és tudástranszfer a cégnél.
Mindezen gondolatokból látható, hogy a kompetencia-orientált marketing számos
részkérdést másként válaszol meg, mint a hagyományos koncepció. Ilyen a piacelemzés, ahol
egy átfogó „Marketing-Intelligence” rendszerének kialakítását igényli, s a marketingkutatást a
modern tudásmenedzsmenttel összehangolja. A McCarthy 4P-je is finomítandó, s az
eszközrendszerben új súlypontok kialakítására van szükség. Ugyanakkor az erőforrás alapú
(Resource Based View) és a piacorientált (Market Based View) megközelítés szembeállítása
mégsem jogos, hiszen az inside-out típusoknál is biztosított a piaci megfelelés, ami például a
Parmalad-Hamel (1990) klasszikus cikkében is megjelenik, egyrészt a customer value illetve
a competitor differentation, mint a magkompetenciák két alapjellemzőjének megnevezésekor.
3

A kompetencia-marketing megközelítés sajátos alkalmazását végzem el a „Régió- és településmarketing” könyvben,
melynek fő tételeit, eredményeit a disszertáció későbbi fejezetében fogom bemutatni. Ezért is tértem ki a többi megközelítésnél
részletesebben ezen iskola tárgyalására.
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Az inside-out és az outside-in megközelítések valójában egy érme két oldalát képezik, de
azáltal nagyon fontos tartalmi egységet is kell, hogy felmutassanak. (Backhaus 2001)
A marketingelméleti iskolák, különösen e két szemléleti csoport rövid áttekintése után
feltehető a kérdés: van-e, illetve szükséges-e paradigmaváltás a marketingben? Mielőtt erre
kitérnék, összefoglalom a marketing tudományos jellegére vonatkozó gondolataimat,
elemzésemet.
A nemzetközi és a hazai marketing-kutatók között nehezen, vagy talán még ma sem
jutott nyugvópontra a marketing tudományos jellegére, annak tartalmára vonatkozó vita, ezért
még ma sem megkésettek az alábbi kérdések.
1. Tudomány-e a marketing?
2. Melyek a tudományosságának főbb jellemzői?
3. Van-e annyi marketing-paradigmaváltás, mint amennyit a szakkönyvekben olvasunk?
4. A marketing-menedzsment miként használja a tudományos eredményeket?
Mindenekelőtt foglaljuk össze (Hársing1999 alapján), hogy melyek is a tudomány
kritériumai:
o A tudomány elsődleges célja, hogy a világról olyan gondolati képet nyújtson, amely
hozzájárul a világnak önmagából való megértéséhez, s az emberi céloknak megfelelő
alakításához.
o A tudomány alapvető célértéke az igazság, amely a valóságnak (legalábbis részlegesen
és viszonylagosan) megfelelő és nyelvileg koherens módon formulázott
ismeretrendszere, s a racionális és eredményes cselekvés lehetőségét teremti meg.
o A tudományos megismerés ugyan magas fokon megbízható, de nem tévedhetetlen.
o A kritikai szemlélet elengedhetetlen a tudományosság szempontjából.
o A tudományhoz hozzátartozik az igazoltság, egyes esetekben a bizonyítottság
követelménye.
o A tudomány objektivitásra törekszik, személytelen, érdekmentes.
o A tudományos kutatót a tények legtöbbször nem önmagukban, hanem mint az
általános és mélyen fekvő szabályszerűségek egyedi esetei és megnyilvánulásai
érdekelnek. Ha a szabályszerűségeket sikerül rendszerbe foglalni, akkor elméletről
beszélünk.(Elméletek többnyire axiómákból, definíciókból, levezetési szabályokból,
tételekből, következményekből állnak. Ugyanakkor nem minden elmélet axiomatikus.)
o Az illuzórikus, a mindennapi, a művészeti illetve a mesterségbeli, szakjellegű,
technikai tudás nem tudomány.
A tudomány felsorolt kritériumait a marketing esetére végiggondolva véleményem
szerint egyértelműen megállapítható, hogy a marketing elmúlt évtizedekben tapasztalt
szakmai fejlődése eredményeként megfelel a tudományosság kritériumainak, hiszen mind
célrendszere, mind objektivitásra törekvő módszertana, kritikai szemlélete, az elméletek
logikai és a gyakorlat empirikus igazoltsága, tételeinek megbízhatósági foka számos elméleti
megközelítésben, iskolában jelenik meg, s ölti az önálló marketing-tudományos eredmények
megjelenési formáját.
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A tudományágak, a kutatási területek különbözőségét, önállóságát meghatározó
összetevőket (Hársing 1999. és M.Bunge és Treatise 1997 195.o. alapján) az alábbiakban
foglalhatjuk össze:
1. Kutató közösség (kutatási hagyomány, felkészült kutatók) működése. – A marketing amerikai
klasszikusai mellett egyre jelentősebbé váltak az európai, francia, német, majd az „északiiskola” eredményei, s napjainkban az ázsiai, s a közép-kelet-európai marketingkutatók is friss,
figyelemre méltó eredményekkel jelentkeznek. A magyar marketing tudomány is egyre
határozottabb lépésekkel haladja meg a nemzetközi adaptációs szakaszt, s kezd a saját kutatási
eredményekre épülő elméleti szintézisekbe, iskolateremtésbe.
2. A társadalom bátorítja, tolerálja a kutatási tevékenységet. – A marketing tudományos
elismertsége, a kutatások iránti igény, piac nemzetközi terepen egyre inkább növekvő, egyre
közvetlenebbül kell, hogy támogassa az egyre bonyolultabb piaci viszonyok által növekvő
kockázatú döntéseket. A marketing ezen értékei, eredményei hazai elismerésében, a tudatos
kereslet növelésében számos területen, gazdasági szférában jelentős szemléleti váltásra,
aktívabb „marketing-marketingre” van szükség.
3. Valóságos vagy konceptuális kutatási, tanulmányozott területek, nem fikciók kerülnek
meghatározásra. A marketing-kutatások valós problémák, releváns kutatási területekre,
azokon szükséges modell-alkotásra irányulnak.
4. Általános szemléleti, filozófiai háttér jellemzi. A marketing filozófiai, szemléleti alapjai
széleskörűek, melyek között a legfontosabbak az alábbiak: vevő/ügyfél-orientáltság, az
információs és a stratégiai aspektus, az akcióorientáltság, a szegmentációs megközelítés, a
koordinációs és a társadalomtudatos szemlélet.
5. Formális háttér (matematikai, logikai háttér) működik a kutatók által rendszeresen
alkalmazottan. A marketing módszertana egyre intenzívebben használja a matematikaistatisztikai módszereket, s a hagyományos verbális, leíró jellegű megközelítései mellett erős,
sőt domináns a modellalkotó, logikai háttere.
6. Szakmai műveltség, más tudományok felhasznált tételei jellemzik. A marketingen belül a
közgazdaságtudomány tételei mellett a pszichológián, szociológián át számos tudomány
módszerei, megközelítései jelennek meg, melyek szélesítik a marketinget művelők szakmai
műveltségét.
7. Felhalmozott szaktudás, a releváns ismeretek együttese jelentős mértéket ér el. A marketing
több mint fél évszázadot meghaladó nemzetközi fejlődése, eredményei jelentős mértékűek,
melyek ma már olyan alapot képeznek, melyre a nemzeti megközelítések, iskolák épületnek.
8. Megismerési célok reálisan értelmezhetőek. A marketing gyakorlatból táplálkozó, a
gyakorlatnak szóló eredményei mögött reális célok, valós problémák megfogalmazása, s
megoldása jelenik meg.
9. Olyan módszerek, eljárások jellemzik, amelyeket a problémák megoldásánál a tudomány
alkalmaz, azaz a marketing alkalmazza a tudományos kutatás, bizonyítás, igazolás elismert,
szokásos módszereit.

A marketing tudományágak közötti elhelyezése – véleményem szerint - az alábbi:
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logika

formális
matematika
természet

tudomány
Alap/kognitív

Társadalom/humán

alkalmazott Természeti
operatív
technikai
3. Ábra Marketing a tudományok rendszerében

Társadalmi

marketing

faktuális

(saját szerkesztés)

A következő kérdés egy tudomány vizsgálatában, hogy hol tart az a fejlődésben, a
definiált fejlődési lépcsők melyikén dolgozik:
1. Kezdeti tudás (elméleti és tapasztalati ellenőrizetlenség jellemzi)
2. Előtudomány (megjelennek a hipotézisek, a megfigyelések, mérések, de
elméletalkotásra nem került sor)
3. Tapasztalati szabályszerűségek feltárása (matematikai eredmények felhasználása,
mérések megbízhatósága nő)
4. Előrehaladott tudomány (tudományos elméletek alkotása, rendszeres mérések, a
tapasztalati módszerek kezdenek túllépni az érzékelhető tulajdonságokon)
5. Érett tudomány (egyre általánosabb elmélet, közvetett mérések és kísérletek egyre
inkább a valóságnak az érzékszervek számára rejtett területein)
A marketing szakmai eredményei, tudományos iskoláinak, többoldalú megközelítései,
módszertani kifejlettsége alapján megállapítható, hogy a marketing mindenképpen az előrehaladott, s
számos vonatkozásában az érett tudomány fejlődési szakaszába lépett. Visszatérve a paradigma-

váltás kérdéséhez, kezdjük egy definiálással. Egy megközelítés, avagy paradigma alatt olyan
alapvető vezérelveket, probléma-megoldási mintákat értünk, melyeket a tudományterület
képviselőinek széles köre oszt. Az uralkodó jellegű fogalmi kereteket, stílusokat Th. Kuhn
alapján nevezzük paradigmának. A tudományos előrehaladás nem másról szól, minthogy az
uralkodó paradigmát megkérdőjelezve új problémamegoldásokat javasoljunk. A paradigma
fogalmának ilyetén használatát ugyanakkor a gazdálkodástudományok, a marketing területén
sokan vitatják. A marketingben az elmúlt évtizedekben sok egymással konkuráló, avagy
egymást kiegészítő kutatási eredmény, elméleti megközelítés jelent meg, amelyek közül
többet, elsősorban a kidolgozóik alapvető paradigmaváltásként definiáltak. A marketing
paradigmaváltásairól a vita több évtizede szinte folyamatosan tart. Mielőtt állást foglalnánk e
vitában, nézzük meg, hogy mi különbözteti meg a normál tudományos kutatású fejlődést és a
paradigmaváltást.
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A tudományos kutatások bizonyos fogalmi keretek (filozófiai háttér, formális háttér,
szakmai műveltség, problematika, metodika, célok) és gondolkodási stílusok között történnek.
o
Normál tudományos kutatásról (néhányan ún. rejtvényfejtés típusúnak nevezik) akkor
beszélünk, ha a meglévő fogalmi keretben, paradigmában megy végbe, (szignifikáns
tények kiválasztása, regisztrálása, összevetése az elmélettel) míg a rendkívüli kutatások
eredményei után új paradigma születik, melyekre további normál kutatások épülnek.
o
Persze létezhetnek paradigma nélküli kutatások, vannak tudományok paradigma előtti
állapotban, azaz az első három tudományfejlődési szakasz valamelyikében. A marketing
– bár megoszlik a hazai kutatók véleménye is – megítélésem szerint túl van a paradigma
nélküli állapoton.
Könnyű és egyszerű lenne azt mondani, hogy igen, a marketingben
paradigmaváltások, de az erőforrás-alapú megközelítés révén legalább egy paradigmaváltás
történt, hiszen annyi minden megváltozott a piac működését, a siker tényezőit illetően, hogy
ez már nem lehet ugyanaz a marketing. Mégis az a meggyőződésem, hogy nincs tényleges
paradigmaváltásra szükség, s nem is történt ilyen a marketing alapkoncepciójának kifejlődése
óta.
Közgazdaságtan

1900

Kereskedelem/exporttan

Piactan/piacpolitika

Értékesítéspolitika
Marketing tartalmi fókusz
Vállalkozás,
Disztribúció,
Értékesítés

Marketingkoncepció
Disztribúció-orientáltság,
Termelés-orientáltság,

Elméleti iskola
Klasszikus megközelítések
- intézményorientált,
- termékorientált,
- funkcióorientált,

1950

Felhasználó, vevő,

Felhasználó-orientáltság,

1960

Kereskedelem

Kereskedelemorientáltság
,

Modern megközelítések
- magatartástudományi,
- döntésorientált,
- rendszerorientált,
- szituációorientált,

Versenytárs

Konkurencia-orientáltság,

1930

1990
2000

2010

Környezet

Környezet-orientáltság,

Hálózat

Hálózat-orientáltság,

Társadalom

Integrált, kooperációorientáltság,

Új megközelítések
- új institucionalista,
- információgazdaságtani,
- folyamatorientált,
- kapcsolatorientált,
- társadalomorientált,
- kompetenciaorientált,
- interaktív-hálózati,
- szervezetdinamikai,

Marketing-menedzsment

4. Ábra Marketing-elméletek és a tartalmi fókusz kapcsolódásai a marketing
menedzsmentben
saját fejlesztés Meffert (2000) 20. oldal alapján
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A marketing elmúlt évtizedekben történt változásai egy gyakorlatorientált, a gyakorlat
tapasztalataiból táplálkozó és azt általánosító tudomány fejlődését, fejlődőképességét
bizonyítják. Miként a gazdaság, a társadalom és a technológiai fejlődés átrendezi az üzleti-,
verseny-viszonyokat, amikor átalakulnak meghatározó folyamatai, a marketing elméleti és
gyakorlati művelői – alapvetően normál tudományos kutatás keretében - megkeresik és
megtalálják a sikeres kezelésük lehetőségeit, gyakorta meg is előzve magát a piaci fejlődési
folyamatokat.
Nem a marketing lényege, nem koncepciója, nem paradigmája változott, hanem a
célorientáltság, piacorientált alapvető elemeire épülően új „rendezőelvek”, logikai és
gyakorlati realizálási keretek, módszertani megközelítések, súlypontok születnek elméleti és
gyakorlati válaszul a verseny és a folyamatosan módosuló feltételrendszer kihívásaira.
Az előző oldalak elemzése alapján fogalmaztam meg első tézisemet:
T1: A modern marketing kialakulása óta az érett tudományfejlődési szakaszba jutott, ahol a
marketing tudomány és szakma az elmúlt évtizedekben a piaci folyamatokhoz rugalmasan
alkalmazkodott illetve mérvadóan befolyásolta, formálta azokat, s ez által az új tudományos
és gyakorlati megoldások, módszerek segítségével folyamatosan megújította tartalmát,
megtartva alapvető premisszáit, paradigmáját.

1.3.

A marketing fókuszai

Az elmúlt évtizedek vállalkozói gyakorlatának marketing-orientáció változásait a piac
verseny meghatározó dimenzióinak súlypont-áthelyeződései mozgatták. Európa
piacgazdaságaiban az ötvenes évek termelés-orientáltsága (hiányhelyzetben a termék
megtalálja vevőjét,), majd a tömegszerű előállítás teremtette kínálati bőség révén szükségessé
váló – értékesítés (disztribúció) orientáltság után a 60-as évektől értelmezhetjük a vevőre, a
végfelhasználó
igényeire koncentráló, orientáló klasszikus marketing-szemlélet
kibontakozását. Ekkor fejlődik ki a marketing-mix módszertani 4P-je, s megjelennek a
vállalatoknál a marketing osztályok.
A hetvenes években a vevő igényeit jól kielégítő túlkínálat következtében (azaz a vevő
számára jó termék alapfeltétellé válik) az üzleti siker egyre inkább a kereskedelemmel
kialakítandó együttműködéstől, a hatékony értékesítési rendszerbeli pozíciótól vált függővé,
melynek következtében a vertikális (kereskedelem-orientált) marketing korszakáról
beszélhetünk.
A nyolcvanas évek a piacok telítődése, s nyersanyagszűkösség révén egyre élesedő,
kiszorításos jellegű versennyel jellemezhetőek, amire a vállalkozásoknak erősödő
konkurencia-orientáltsággal, a versenytársak lépéseit figyelő, azokat elemző, a saját
magatartást abból levezetendő, vagy éppen megelőző gyakorlattal kellett válaszolniuk. Ekkor
bontakozott ki a versenymarketing, a stratégiai marketing módszertana, eszközrendszere,
mely a komparatív versenyelőny, piaci pozícionálás, nemzetközi piaci hatékonyság
fogalmakat helyezték a szakmai, gyakorlati érdeklődés középpontjába.
A 90-es évek érték-változásait a társadalmi és ökológiai keretfeltételek által mozgatott,
új elemeket felvonultató verseny határozta meg, s késztette a marketinget egy integrált, átfogó
piac-orientációt jelentő megközelítés érvényesítésére. A környezeti értékek védelmének, az
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önpusztító növekedés-orientáltság korlátai tudatosulásának, a társadalmi feszültségeknek,
úgymint a munkanélküliség, szegénység problémája megoldásának hatására - melyek a vevői,
vásárlói figyelem, s magatartás során is előtérbe kerültek - a marketing először tett kísérletet
ezen, elsősorban öko-szempontok versenytényezővé formálására, azaz a profit- és társadalmi
értékek integrálására. Az üzleti élet előtti kihívások ereje, sokoldalúsága, változékonysága
napjainkban sem csökkent, sőt a technológiai fejlődés révén különösen intenzív mozgásokra,
felgyorsult piaci folyamatokra kell megtalálni a sikeres válaszokat. Az információs- és
kommunikációs technológiák révén jelentősen átalakulnak a tranzakciós-, disztribúciós- és
kommunikációs folyamatok.
A versenyintenzitás növekedése a piacok növekvő
átjárhatóságával, megváltozott játékszabályokkal jár együtt. A növekvő koncentráció, az
egyre szükségesebb kooperációk feloldják a klasszikus ágazati kereteket, paradox
versenyhelyzeteket teremtenek. Jól jellemzi ezt az ellentmondásos elemekkel tűzdelt
folyamatot a Coopetition kifejező „öszvérszava”. A vállalatok egyre szorosabb ágazati- és
országhatárokon átnyúló globális hálózatai erősödnek. A versenypozíció biztosítása stratégiai
szövetségek, vertikális és horizontális partnerségek, fúziók révén válik lehetővé. A
vállalkozások között tehát a „sajátos munkamegosztásra” épülő együttműködések,
kooperációk és az agresszív verseny egyaránt jellemző. A fogyasztói, vásárlói magatartás
szembeötlő változásai
- a fogyasztói, vevői öntudatosság, függetlenség, individualizmus növekedése,
- az érzelmek vásárlói döntésekben történő felértékelődése,
- a márkatermékek jelentőségének növekedése,
- a vásárlás, mint élmény előtérbe kerülése,
- fogyasztók élvezik a korszerű technikát,
- környezet- és egészségtudatosság növekedése,
- globális és helyi szokások együttélése
tovább növelik a paradox elemeket, s teszik a keresletet inkonzisztenssé, instabillá, nehezen
prognosztizálhatóvá. A vevők egyre inkább az egyéniségüket is kifejező, individuális
kínálatot preferálják, személyes „törődést”, kellő mértékű interaktivitást várnak el. A
legradikálisabb változás, hogy a marketinges az eladó ügynökéből a vásárló ügynökévé
változik, az áruk és szolgáltatások szakemberéből pedig a fogyasztó tanácsadójává, s annak
fogyasztásra fordított vagyonának „kezelőjévé” lép, léphet elő. Mindezek alapján nem
véletlen, hogy egyre gyakrabban találkozunk az interaktív-, hálózati-, kompetencia-,
adatbázis-, virtuális marketing fogalmakkal, módszerekkel. Az interaktivitás az üzleti
tárgyalásokhoz kötődő személyes formája mellett az információs és kommunikációs
technológiák fejlődésével médiaközvetítéssel is lehetővé válik. (interaktív televízió, Internet,
one to one web marketing, avagy a „McKenna-féle” real-time marketing stb.)
Jelentős változás következik be napjainkban a marketing szervezeti megjelenésében, a
vásárlókkal való kapcsolatában. A dinamikus környezet hatására a hierarchikus szervezeti
formák különböző hálózati formákká alakulnak, úgymint belső hálózatokká, vertikális,
piacközi és ideiglenes hálózatokká. (Achrol-Kotler 1999. 146.o.) A marketing szerepe
természetesen hálózat-típusokként más és más, de egyre inkább felelős lesz az új tudás
megszerzéséért, a képzésért, a naprakész piaci információs rendszerek, vállalaton belüli
integrációk, konfliktus-kezelés, technológiai előrejelzés, kockázatelemzés, transzferárak
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kialakításáért és kezeléséért, a hálózati gazdaság és a társadalmi tevékenységek
összehangolásáért.
Felfedezésre kerülnek a multilaterális marketing új határai, átalakulnak a piacok a
technológiai összetartozás, az elektronikus kereskedelem révén. A marketing fogyasztói
közösségeket szervez, a fogyasztói információkat értékesíthető vállalati vagyonként gyűjti
össze.
társadalom

Marketing tartalmi fókusza

vállalat

hálózat

hálózatok

környezet

környezet

környezet

konkurens

konkurens

konkurens

konkurens

kereskedő

kereskedő

kereskedő

kereskedő

kereskedő

vevő

vevő

vevő

vevő

vevő

vevő

vállalat

vállalat

vállalat

vállalat

vállalat

vállalat

1950-es
1960-as
1970-es
értékesítési klasszikus vertikális
1. típus

2. típus

3. típus

1980-as
stratégiai
4. típus

1990-es évek
integrált

2000-től
totális

5. típus

6. típus

2010-től
kooperatív
7. típus

5.sz. Ábra A marketing tartalmi súlypontjának fejlődési szakaszai
Saját fejlesztés Meffert(1994) 6.oldal alapján

A vállalaton belül a marketing-orientáció a piaci információk (vevők, versenytárs,
kereskedő, technológia stb.) összegyűjtését a vállalaton belüli áramoltatását, valamint a piaci
információkra való reagálást (célpiacok kiválasztása, termékek, szolgáltatások előállítása,
elosztása és eladás ösztönzése) foglalja magában. A cégek piaci reagálása a tartalmi fókuszra,
mint a versenyelőnyt meghatározó tényezőre határozza meg sikerét. Tapasztalataim,
kutatásaim szerint, bár az egyes marketing típusok kialakulásban ténylegesen megtalálható az
európai országoknál az időbeni egymásra épültség, ma mégis az eltérő marketingorientációk
együttesen jelen vannak, együttélésükre van szükség, s hogy mikor melyikre azt a vállalkozás
piacának versenysajátosságai, versenyelőny kialakításának elvárásai határozzák meg.
Az egyszerűbb, nem telített piacokon a hatékony értékesítés elegendő teljesítmény (1.
piactípus). A túlkínálatos piacokon csak a fogyasztói, felhasználói igényekhez igazodó
teljesítmény, jó termék, s annak értékesítése hoz sikert (2. piactípus). A piacok jelentős részén
a disztribúció koncentrációja révén a kereskedői hatalom erősödésével, a kereskedőre irányuló
marketing is elengedhetetlen a termékek (pl. élelmiszerek stb.) sikeres piacra kerülésében (3.
piactípus). A piaci szereplők számának növekedésével egyre intenzívebb versenyben a
konkurensek ismerete, s a termékünk, teljesítményünk vele szembeni pozícionálása válik a
marketing tevékenység újabb tartalmi elemévé (4. piactípus). Az egyre intenzívebb
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versenyben új tényezőkre épülő versenyelőny kiépítésére van szükség, ahol a természeti
értékek, a környezettudatosság egyre jelentősebb szempontként jelenik meg (5. piactípus). A
kilencvenes években jelentkező hatékonyságelvárások, technológiai lehetőségek révén került
fókuszba az újrafogalmazott felhasználó-, de még inkább vevőorientáció, az egyedi igényeket
is figyelembe vevő, a tartós vevőkapcsolatokra törekvő marketing. A kapcsolati marketing
alapú megközelítés egyre inkább túllép a „törzsvásárlókra törekvő” szakaszán, a tartós piaci
kapcsolatok, kooperációk, partnerségek, (gyakorta a vevővel, eladóval, vagy éppen
versenytárssal és más piaci, klaszter szereplőkkel épített) marketingjeként kell, hogy
biztosítsa a piaci sikert. (6. piactípus).
Minél inkább előre haladunk a piactípusok fejlődési lépcsőjén, annál összetettebb a
piaci verseny, annál több verseny-elem együttes kezelésére van szükség, annál integráltabb,
teljesebb kell, hogy legyen a marketing munka, a marketingorientáció komplexitása nő, egyre
több marketing-fókusz együttes kezelése szükséges. Ma már csak kevés, monopolhelyzetben
lévő cég engedheti meg (legalábbis látszólag), hogy nem törődik felhasználó, vevő igényeivel,
egyre kevesebb cég hanyagolhatja el a versenytársak elemzését, kereskedőivel való
kapcsolatát, vagy éppen a környezeti, társadalmi értékekkel szembeni felelősséget.
Amikor egy vállalkozás keresi az optimális piaci, marketingaktivitását először a
versenyjellemzők alapján be kell azonosítani a piac-típusát, s arra épülően kell a marketing
tartalmi fókuszát és eszköz-kombinációját kialakítania. A marketing, a marketingorientáció
szakmai, logikai kiteljesedése soktényezőssé válása fontos folyamat volt, s nem véletlen tehát,
hogy ha a mai nemzetközi és hazai gyakorlatban sokan egy-egy elemére szűkítik azt,
leegyszerűsítve használják a marketinget, akkor kárt okoznak, egyrészt közvetlenül maguknak
az elszalasztott lehetőségek révén, de másrészt magának a marketing szakmának is a szakmai
félreértések továbbéltetésével.
Az elmúlt évtizedek fejlődése révén a marketing tevékenység tehát egyre
komplexebbé vált, egyre több külső, belső tényező együttes kezelését kell megoldania. Nem
véletlen, hogy a legnehezebb feladat éppen e kölcsönhatások, bonyolult összefüggések
képezik a marketing nagy kihívását. Kotler-Keller (2006) ún. holisztikus marketing
szükségességéről beszél, ahol hasonlóan az integrált perspektívára, annak felismerésére hívja
fel a figyelmet, bemutatva, hogy marketingszempontból egyre inkább „minden számít”.
T2: A marketing - elmúlt évtizedekben - a piacok nemzetközi fejlődésére épülően kialakult
korszakai egyszerre vannak/lehetnek jelen egy gazdaságban, hiszen az egyes ágazatok,
termékek különböző sajátosságú, fejlettségű piacként, piactípusként működnek. A mindenkori
piaci elemzések alapján határozható meg, hogy az adott vállalkozás marketingje mely
piactípusnak megfelelő konkrét marketing szemléletet, koncepciót, stratégiát és taktikát kíván.
Láthatóan a marketing egyre összetettebb, egyre differenciáltabb tartalmú tevékenységgé
válik. A marketing szakmai, tudományos mélyülésének (marketing-deepening) folyamatát

áttekintve megállapítható, hogy a vállalkozások terén jól alkalmazkodó, sikeres szakmai,
tudományos eredmények születtek.
Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben e folyamatok mellett a marketing szélesedésének,
egyre több, nem piaci területen történő alkalmazásának gyakorlatával is találkozhattunk
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(marketing broadening), melynek meghatározó integráló vonulataként a társadalmi marketing
jelentőségének növekedése jelenik meg, s ez újra felvetheti a paradigmaváltás kérdéseit.
A társadalmi marketing az elmúlt években egyik leggyakrabban használt szóösszetétel
a marketing-elméleti szakirodalomban, hiszen egyre több terület, a környezeti, éghajlati
katasztrófajelenségek, az egészségügyi és szociális helyzet, a közigazgatás működési
nehézségei új szemlélet és magatartás iránt kiáltanak, s ilyenkor a társadalmi felelősség, a
társadalmi problémák ügyében felelős viselkedés, annak ösztönzése, s az erre irányuló
társadalmi marketing aspektusai kerülnek konklúzióként említésre. A társadalmi marketing
fogalmat először, már régen Kotler és Zaltman (1973) használta a társadalmi, szociális
megoldások elfogadtatására irányuló marketing programok tervezésére, realizálására. A
relatíve szűk definiálás a későbbiekben számos szerző által került kiszélesítésre, s tartalmi
mélyítésre.

2. Társadalmi marketing és integrált modellje
A társadalmi marketing napjaink leginkább elfogadott megközelítés szerinti
definíciója a következő lehet: szervezetek, intézmények és azok együttműködése
marketingstratégiájának és marketingaktivitásainak tervezése, szervezése, megvalósítása és
kontrollingja, melyek közvetlenül vagy közvetetten társadalmi feladatok, problémák
megoldására irányulnak. Ugyanakkor mind a mai napig megoszlanak a vélemények a
társadalmi marketing szakmai megközelítésében. Két alapvető iránnyal találkozhatunk,
úgymint az intézményorientált illetve a problémaorientált perspektívával, melynek lényegét
az alábbiakban foglalhatjuk össze:
• Intézményorientált perspektíva, amikor a szervezeti sajátosságokból indulunk ki a
marketing kérdések tárgyalásában, így pl.
– Közszolgáltató intézmények (vasút, posta, közüzemek, közösségi közlekedés)
– Állami, illetve államilag ellenőrzött (egészségügy, szociális szervezetek)
– Politikai szervezetek,
– Kulturális és vallási intézmények,
– Alapítványok
E terülteken tapasztalhatjuk, hogy a törvényi szabályozások liberalizálásával egyre
több közszolgáltatás kerül részben vagy egészében a piaci szabályozás, mechanizmusok
hatálya alá, erősítve a hagyományos marketing feladatokat.
• Problémaorientált perspektíva esetén a megoldandó feladatokhoz rendelt tevékenység
(sok szereplő, különböző tevékenységek stb.) marketingjéről van szó, azaz
– Városok, térségek fejlesztése, lakóinak jóléte, területi marketing
– Környezetvédelem problémái,
– Egészségmegóvás, rehabilitáció kérdései,
– Munka világának humanizálása,
– Segélyezés problémái,
– Szabadidő kérdései,
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–
–
–
–

Bűnözés csökkentése, megelőzése,
Oktatás és képzés fejlesztése
Kisebbségvédelem,
Kultúra és értékeinek védelme, fejlesztése.

Az egyre szélesedő értelmezés révén, számos kérdéskör rendezése mellett a társadalmi
marketing ugyanakkor továbbra is megoldatlan tudományos és szakmai feladatok sorát veti
fel, melyek között az alábbiakat emelhetjük ki:
- továbbra is élnek a nem profitorientált marketing-megközelítésekkel szembeni fenntartások,
viták, melyek most már elsősorban a marketingtudomány plurális szemléletmódjának
tartalmáról szólnak, felvetve a marketing értelmezhetőségét e speciális csere-, tranzakciós
viszonyokra, (Kandler 1980, Hill/Rieser 1990, Bruhn-Tilmes 1999)
- megoszlanak a vélemények társadalmi marketing kereteiről, kiterjedéséről, pl. mennyiben
fedi le e kérdéseket a non-business marketing, hogyan kapcsolódik és kapcsolódik-e
egyáltalán a vállalkozói marketing megnövekedett társadalmi felelősségvállalásához (CSR).
Mit is kell tennie a társadalmi marketingnek? Magatartási, viselkedési módokat,
formákat a „jó” érdekében megváltoztatni. (pl. terhes anyák hagyják abba a dohányzást,
törődjenek az emberek és szervezetek a katasztrófák megelőzésével, használjanak kondomot
bizonyos szexuális helyzetekben, javítsák a vízminőséget stb.) „A társadalmi marketing a
marketing alkalmazása egy célcsoport befolyásolására annak érdekében, hogy önszántukból
fogadjanak el, utasítsanak el, változtassanak meg vagy hagyjanak abba egyes problematikus
viselkedéseket, ezáltal szolgálva az egyének, csoportok vagy a társadalom egészének javát.”
(Dinya et.al.2004.85.o)
A társadalmi marketingnek tehát az a célja, hogy konstruktív megoldásokat fejlesszen
ki a kívánt magatartásváltozás érdekében, tegye világossá a célcsoportoknak, hogy az új
magatartás haszna nagyobb a magatartásváltozás fáradságánál.
Az új magatartásmódoknak nagyobb értékkel kell bírnia, mint a korábbinak. Például a
dohányzás abbahagyása érdekében vagy a kívánt cselekvés hasznát kell beláttatni, hogy a
tüdőfunkció javul, sportosabb élet stb., vagy pedig a nemkívánatos magatartás költségeit
növelni pl. adóval. A társadalmi marketing is a célcsoportok szükségleteinek, igényeinek,
észleléseinek, előítéleteinek, értékeinek és korlátainak a megértésén nyugszik, s mindezek
megértését egy hatékony tervbe formálja, hogy elérje a kívánt magatartási eredményeket. A
marketing lényegét képező csere tehát itt is értelmezhető, hiszen a magatartásváltozás és
értékek, költségek, előnyök és hátrányok sajátos cseréje valósul meg. A társadalmi marketing
tehát egy folyamat, mely marketing elveket és technikákat alkalmaz annak érdekében, hogy
olyan értékeket hozzon létre, kommunikáljon és közvetítsen, melyekkel egy célcsoport
magatartását megváltoztathassa, úgy hogy ez a célcsoportnak magának és a társadalomnak
(egészség, biztonság, környezet, közösségi élet stb.) is javára, hasznára váljon. Persze a
társadalmi marketing kapcsán is számos félreértés merülhet fel.
- A társadalmi marketing nem egyenlő a társadalmi célú reklámmal! Ez annak csak egy
eszköze, de a társadalmi marketing jóval tovább megy az egyszerű reklámnál, hiszen egy
teljes problémakezelő kampány, program kifejlesztését jelenti.
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- A társadalmi marketing nem a manipuláció és értékesítés-ösztönzés sajátos eszköze, annak
ellenére, hogy számos termék értékesítése is kísérheti!
- A társadalmi marketing nem egyenlő a társadalmi hálózattal, a közösségi/társadalmi
médiával.
- A társadalmi marketing nem egyenlő a támogatásokkal, bizonyos javak, termékek
biztosításával.
Miben is különbözik a vállalkozói és társadalmi marketing?
- míg a vállalkozói marketingnél a marketing folyamat konkrét termék, szolgáltatás

-

-

értékesítését segítő tevékenység, addig a társadalmi marketing inkább olyan folyamat,
mely a kívánt magatartási, viselkedési mód „értékesítése” érdekében hat,
míg a vállalkozói marketinget piaci, pénzügyi, profit célok, addig a társadalmi marketing
egyéni és társadalmi haszon, nyereség elérése mozgatja,
míg a vállalkozói marketingnél a célcsoportok kiválasztása keresleti képesség alapján
történik, addig a társadalmi marketingnél a célcsoportokat a kívánatos cselekvésre
gyakorolt hatásuk alapján jelöljük ki,
míg a vállalati marketingnél a konkurens egy másik vállalkozás, addig a társadalmi
marketingnél a konkurens a jelenlegi nemkívánatos tevékenység, az azzal kapcsolatos
előnyök, költségek, esetleg konkurens értékek, s abban érdekelt szervezetek.

A társadalmi marketing az esetek többségében nehezebb feladat, mint egy kereskedelmi
szituáció megoldása, hiszen összetett, sokszereplős, soktényezős problémakezelést igényel,
ahol a marketing több szintjét (állam, mint kormányzat és önkormányzatok, szakmai és civil
szervezetek, vállalkozások) kell összhangba hozni, integrálni.
A különbségek mellett ugyanakkor számos azonosság is jellemzi a két marketingterületet:
- elengedhetetlen az ügyfél/célcsoport-orientáció,
- a csere-elmélet továbbra is működik, döntő,
- szükség van tudatos elemzésekre, sajátos piackutatásra,
- a célcsoportokat itt is sokeleműen szegmentálni kell,
- az adott probléma érintettjeinek kooperációjára, együttműködésére van szükség,
- a marketing eszközrendszer ismert elemei értelmezhetőek,
- az eredmények mérhetőek kell, hogy legyenek.
Alan Andreasen (2006.25.o.) a „Social Marketing in the 21st Century” könyvében írja: „A
társadalmi marketingnél arról van szó, hogy a világot mindenki számára jobbá tegyük, nem
csak a beruházók vagy az alapítványi elnökök számára”.
A társadalmi marketing kiemelkedően fontos sajátossága, hogy továbbfejleszti a
„hagyományos” vállalati marketing gyakorlatát is, hiszen a társadalmi értékek, kérdések, a
társadalmi felelősség kezelése nem külső vállalásként, áldozatként jelenik meg egy cégnél,
hanem az üzleti érdekek szolgálatának szerves részévé, hatékonyságnövelő gyakorlattá válik,
építve az egyébként is szükséges hálózati együttműködés kiszélesítésére, s ez által
kifejlettségében jogosan illeszthető a marketing „mefferti” fejlődési vonulatába.
E gondolatmenetre fogalmazható meg a következő tézis.
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T3: Napjainkban az integrált, társadalmi (társadalom-orientált) marketingben, mint legújabb
piactípusban, megjelenő tudományos és gyakorlati megoldásokban a vállalkozások, a
társadalmi felelősségvállalás integrálásával, a társadalmi célok elérését is segítve, az állam
és a non-business szervezetek együttműködésével képesek biztosítani a saját piaci sikereiket
is.
A társadalmi marketing egyik legfontosabb feladata a különböző profit és non-profit
szervezetek között értékek, értékközösségek kialakítása. A társadalmi marketing lényege tehát
a bizonyos (társadalmi) értékek mentén való cselekvésben van, hiszen valamilyen cselekvés
elérése érdekében azokat az egyéneket, szervezeteket keressük, akik azonos értékekkel bírnak,
illetve nyitottak ezen értékek iránt, akiknek ezen értékek mentén is megfogalmazható az
érdeke. Az értékek vizsgálata tehát a társadalmi marketing alapja, hiszen egyre nehezebb
annak megítélése, megértése, hogy kinek milyen értékek vannak a fejében. Nem véletlen
tehát, hogy a különböző, szociológiai típusú kutatások jelentősen összefonódnak,
összekapcsolhatóak a társadalmi marketingelemzésekkel, hiszen a társadalmi marketing
programok sikeréhez meg kell találnunk azokat, akik osztják az általunk vallott, fontosnak
tartott értékeket, az értékközösségek definiálása és kialakítása a sikeres marketing
alapfeltétele lesz.
A társadalmi marketing a belső értékek piacán tevékenykedik, ahol ugyanaz a cél még
messze nem jelenti azt, hogy ugyanazt is akarják. Például a szabadság kapcsán mást gondol,
mást akar egy konzervatív vagy éppen egy liberális egyén. Egyáltalán nem könnyű tehát a
közös nevezőket megtalálni, éppen ezért annak érdekében, hogy a kompetens embereket,
szervezeteket egy asztalhoz lehessen ültetni, precíznek kell lenni az értékek kezelésében, a
magatartási sztenderdek meghatározásában. Az értékek irányítják a gyakorlati munkát, a
tevékenységet, bizonyos dolgok elfogadását. Minél egyértelműbb álláspontot foglalunk el az
érték kapcsán, annál inkább elveszíthetjük azokat, akik másként gondolkodnak. Mély
kapcsolatok ez által csak egyező értékek mentén jönnek létre.
A társadalmi marketing terén – a különböző problémák kezelésében – a felelős,
koordináló szervezetek esetében is két értékstratégia alternatíva képzelhető el (Gromberg
2006):
olyan értékek keresése, mely a lehető legnagyobb nyilvánosság számára képviselhető,
vagy
specializálódás egy értékcsoportra.
Mindezek keretében a tevékenységünk előkészítése, folytatása során az alábbiakat kell
mérlegelni:
Milyen szigorúan tekintünk az értékeinkre?
Nyitunk-e más szellemiségű, meggyőződésű emberek irányába?
A kooperáció mely formája zavarja már a szervezet érték-identitását?
Munkánk mely aspektusai képezik a tulajdonképpeni mag-tevékenységeket,
törekvéseket?
Kizárjuk azokat a személyeket, akik nem osztják értékeinket?
Ki határozza meg a szervezeten belül a képviselendő értékeket?
Ki határozza meg a hivatalosan képviselendő, kommunikálandó kijelentéseket?
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Számos társadalmi problématerületen - pl. árva gyerekek, vagy katasztrófa-súlytotta,
elmaradt országokból érkező gyerekek iskoláztatása, élelmezése, egészségügyi kezelése
témában - csak akkor keletkeznének az addig közreműködők, érintettek közötti konfliktusok,
ha nagyon részleteznénk pl. a neveltetés stílusát. Sok területen tehát a polarizált téma-kezelés
kontra-produktív lehet. Aki tehát a széles közvélemény megnyerésére törekszik, kerülnie kell
a politikai, vallási és egyéb polarizáló, megosztó témákat.
A társadalmi problémák megoldására törekvő marketing tevékenység sikeréhez is
elengedhetetlen a tervezés, a stratégiai átgondoltság. A tudatos tevékenység az érintett
szervezet, kooperálók számára történő küldetés (Mission, misszió), jövőkép meghatározásával
(Vision, vízió) kell, hogy kezdődjön. A misszió rövid, hatékony, erős megfogalmazása,
esszenciája annak, hogy milyen célok, értékek vezérlik az adott szervezetet, közösséget.
Persze a küldetés nem egy koncepció, hanem csak egy elvi, szemléleti kiindulás, mely számos
kérdés, elemzés után kerül gyakorlati kibontásra, tevékenységet irányító, célokat kijelölő
dokumentummá. E folyamatban kiemelt szerepe van a vízió, mint jövőkép
megfogalmazásának, mely nem más, mint egy jövőbeni kívánatos állapot megfogalmazása. A
stratégiai és taktikai döntések sorozatával jutunk, juthatunk el ezen állapothoz, a mögötte
megjelenő célok eléréséhez.
A társadalmi problémák esetében is igaz, hogy a marketing a lehetőségek művészete, s
ez által itt is megoszlanak a vélemények, a gyakorlati megoldások a tervezés, a
koncepcionális cselekvés szükségességét illetően. Gyakori az alultervezés, amikor mindig
csak reagálás történik, igazi tervezés nélkül, amikor a mindennapokat a praktikus történések
határozzák meg, amikor a részletek kialakítása stratégia és taktika nélkül történik. A
túltervezés esetén állandóan formális dokumentumok születnek, a tervek nem kerülnek
következetes megvalósításra, a szervezetnek nincsenek előremutató kezdeményezései,
projektjei.
A társadalmi marketing esetében is számos tervezési modell, módszer áll
rendelkezésre, melyek többségében a vállalati gyakorlatból, tanácsadási forrásokból
származnak. Ez esetben is fontos, hogy sikerüljön megtalálni a hidat a számok világa és a
stratégiai kreativitás között, de komplikált tervezés uralja, adott esetben blokkolja a
cselekvéseket, eseményeket.
A társadalmi marketing akciók, tevékenységek tervezésében a nemzetközi
gyakorlatban az ún. módosított hat-fázis modellt tekintik kiinduló megoldásnak ((Gromberg
2006 109.o.)).
1. fázis Előkésztés, a program, az akció kezdeményezése
Teendő: feladat definiálása, mit-meddig kell elérni, milyen problémát
megoldani, milyen esélyekkel
2. fázis Feladatok meghatározása, helyzetelemzés
Teendő: Szervezeti identitás, misszió, akció pozicionálása, csoportok, meglévő
kommunikációs utak azonosítása, Megvalósíthatósági elemzés: külső-belső
elképzelések, vélemények, kooperációk, ellenfelek, gyengeségek, lehetőségekkérdések összegyűjtése, hipotézisek, strukturált kérdések (Mind Mapping)
SWOT, végső feladat-meghatározás.
3. fázis Célok és stratégia
Teendő: marketing-célok meghatározása, alapvető stratégia meghatározása,
büdzsé, időterv, felelősségek.
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4. fázis

5. fázis

6. fázis

Taktika, tervezés
Teendő: taktikai történések tervezése, ötletek, kreációk, kommunikációs
intézkedések tervezése, ellenőrzés kritériumai, intézkedési terv, Briefek
elkészítése, tesztek, részletes költségtervek, médiatervezés, stb.
Realizálás előkészítése
Teendő: szerződések megkötése, termelés és elosztás, média és szolgáltatok
lekötése, operatív tervezés, minőségbiztosítás.
Akció lebonyolítása
Teendő: akció lebonyolítása, ellenőrzés, visszacsatolás, változtatások
reagálása.

Egy másik hat-fázisos megközelítés (Social Marketing CDCynergy) hasonló, de
átfogóbb program-tervezési folyamatot mutat be, s erőteljesebben épít az általam is
kívánatosnak tartott több-szervezetes együttműködési folyamatra.
1. fázis Probléma leírása, beazonosítása
- problémaleírás és adatok értékelése, racionalitás összefoglalása,
- a stratégiai team, szervezetek, egyének összetételének vizsgálata,
- SWOT elemzés összefoglalása,
2. fázis Piackutatás megvalósítása
- kutatási terv elkészítése, (erőforrások megerősítése, szerepek vizsgálata,
mechanizmusok, folyamatok értékelése)
- kutatási jelentés (válaszok az érintetti kör szegmentálására, előnyük és korlátok
elemzése, versenymagatartás, stb.)
3. fázis Marketingstratégia megalkotása
- célcsoport meghatározás és magatartás, módszerek meghatározása, programerőforrás, büdzsé, beavatkozási-mix,
4. fázis Beavatkozások tervezése
- részletes program, szolgáltatások, kezdeményezések, munkatársak képzése,
részletes munkaterv, kommunikációs terv,
5. fázis Monitoring és értékelés tervezése
- indikátorok meghatározása, monitoring módszerek, értékelési terv,
6. fázis Beavatkozások megvalósítása és értékelés
- intézkedések megvalósítása, visszacsatolás partnerekhez, stakeholderekhez,
Mindezen megközelítések alapján megfogalmaztam egy olyan elvi folyamatot, mely
egy társadalmi probléma – tudatos, koordinált - kezelésének lépéseit, a társadalmi marketing
lehetséges működését modellezi az előzőekben vázolt tervezési törekvések alapján.
Az első szakasz egy felmérés, hogy a potenciálisan érintett szervezetek, egyének
milyen értékek mentén, milyen problémákat érzékelnek, s azok kapcsán milyen az
„érintettségük, érdekeltségük”, milyen a cselekvési szándékuk, lehetőségük. Ezek ismeretére
tervezhető egy integrált - lehetőleg az adott probléma kapcsán minden érintettet átfogó társadalmi marketing stratégia és program kialakítása, mely megváltoztatja a cselekvéseket,
magatartásokat a „jó”, társadalmilag kívánatos célok irányába.
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Értékek
rendszere

Érintettség az
adott probléma
kapcsán az
adott
szereplőnél

Társadalmi probléma
észlelése az
érintetteknél

Társadalmi probléma
észlelt hatásai,
következményei

Saját cselekvés
érzékelt felelőssége,
lehetősége az adott
szereplőnél

1. Elemzési,
kutatási szakasz

Adott érintett
cselekvési,
magatartási formái
Kooperációkészség a
problémamegoldásban

Társadalmi marketing stratégia és program kialakítása
az érintettek részvételével – tudatos koordináció mentén
Társadalmi marketing stratégia és program realizálása
az érintettek részvételével – tudatos koordináció mentén

Adott érintett
új cselekvési,
magatartási formái
Értékek
rendszerének
változása

Társadalmi probléma
észlelése az
érintetteknél

Eredmények értékelése,
TM-program lezárása
vagy újrafogalmazása

2. Stratégia-alkotás
és realizálás

Társadalmi probléma
változása, új helyzete

3. Ellenőrzés –
lezárás - újratervezés

6. Ábra Integrált társadalmi marketing – mint elemzési, döntési és végrehajtási folyamat
saját szerkesztés
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A 3. szakaszban, a program befejezésekor újra felmérendő az adott társadalmi
probléma helyzete, hatásai, annak változása, melynek eredményeként a program sikeresen
lezárható, vagy újratervezéssel tovább folytatandó.
A vázolt folyamat alkalmazható kis, helyi kérdések, de átfogó, országos problémák
kezelésére is, természetesen ez utóbbiaknál sokkal, több szereplővel kell számolnunk,
jelentősen differenciáltabb magatartásokkal, érdekkülönbségekkel, melynek eredményeként
többszöri „újratervezésre” lesz szükség.
A modell alapvető sajátossága, hogy az indokolt cselekvés, és a tervezett magatartás
elméletekre épülően, mint az érintettek-koordinációja, mint ún. stakeholder-menedzsment
közelíti meg a társadalmi marketinget.
A társadalmi marketing status quo-ja az elmúlt évtizedben folyamatosan alakul,
fejlődik, pontosabbá, kiterjesztettebbé válik. Már az előző oldalak felvetései között, s a
modellünkben is megtaláljuk azt a gondolatot, hogy a társadalmi marketing
problémamegoldásai, aktivitásai sok szereplőt, sok, különböző kapcsolatot érintve, egyre
komplexebb, integráltabb kezelést igényelnek. Nem véletlen, hogy egyre inkább sajátos
„hálózati”, stakeholder-menedzsmentként jelennek meg folyamatai. Mint tudjuk, stakeholder
szélesebb értelemben minden olyan beazonosítható csoport illetve egyén, akik a szervezeti
célok elérését képesek befolyásolni, vagy az által befolyásoltak. Stakeholder, szűkebb
értelemben minden olyan beazonosítható csoport és egyén, akitől a szervezet hosszú távú
fennmaradása függ. (Freeman-Reed 1983. 91.o. ) A társadalmi marketing gyakorlatában az
alábbi jellemző stakeholderekkel találkozhatunk:
- belső – adott szervezeten belüli - stakeholderek,
- a társadalmi cél, teljesítmény célzottja, ügyfelek,
- privát támogatók,
- kooperációs partnerek,
- szabályozó szervezetek,
- állam, (kormányzati, önkormányzati szervezetek)
- szolgáltatók
- tanácsadók,
- koordinátor,
- széles nyilvánosság,
- kommunikációs csatorna, média
- ellenfelek, ellenérdekeltek
A stakeholderek között természetesen különböző szerepekkel találkozunk, pl. többen a
társadalmi marketing címzettjei, „ügyfélként”, s többen együttes megvalósítói, közreműködői
a kitűzött társadalmi cél, érdek elérésének, ahol valamely érintett sajátos koordináló, integráló
szerepet vállal fel, legyen az egy non-profit szervezet, vagy akár az állam egy intézménye. A
társadalmi marketing tehát modellünkben nem csupán a non-profit szervezetek marketingje,
de azok jelentős mértékű felelősséggel, vállalással bírnak a társadalmi kérdések, problémák
megoldásában, hiszen sokan vallják, képviselik, hogy nem baj, ha egy-egy problémának civil
szervezeti gazdája, koordinátora van.
A társadalmi marketing stakeholder menedzsmentként kezelése – mint láttuk - fontos
elemzési feladattal kezdődik, mely elemzés lépései
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-

-

beazonosítás, kik és milyen vonatkozásban, tartalommal, formális és informális
kapcsolatokkal bírnak az adott társadalmi kérdés, probléma vonatkozásában,
prioritások meghatározása, hiszen a korlátozott erőforrások következtében a
társadalmim kérdések hatékony kezelése érdekében szükséges leginkább
befolyásoló kritériumok meghatározása, s azok alapján pedig a kiemelt érintettek
hozzárendelése, szerepének kijelölése,
érintettek szegmentálása – melynek célja, hogy a rendszerezéssel megkönnyítse
az egyes célcsoportok kezelését, (státusz, politikai alapállás, ellene vagy mellette
van a szervezet, mennyire aktív, passzív, milyen a kapcsolat szorossága,
stakeholder megértése, a motivációinak, elvárásainak, magatartásának az adott
kérdéshez, szervezetekhez való viszonyának beazonosítása.

A társadalmi marketing stratégiájának, programjának kialakítása érdekében tehát azt
kell vizsgálnunk, hogy az egyes érintettek miként érzékelik a társadalmi problémákat, milyen
érintettséggel bírnak, milyen értékek mentén cselekednek, kik, milyen tényezők az
akadályozók, azaz kik, milyen motivációk alapján, milyen szerepet játszanak, milyen
cselekvésben érdekeltek az adott kérdés kapcsán.
Megfogalmazható az elemzésre épülően a következő tézis:
T4. Integrált társadalmi marketing stratégia kidolgozott modellje egy olyan elemzési,
tervezési, döntési, végrehajtási folyamat, mely az adott társadalmi problémák megoldása
érdekében minden érintett részvételével létrejövő értékközösség létrehozására törekszik,
feltárva a problématudatosság, érintettség, felelősség és cselekvési motiváció, érdek
viszonyokat, kooperáció-készséget, s összehangolt stratégia és programok mentén tudatos
stake-holder-menedzsmentet valósít meg.

2.1. Modelltesztelő empirikus kutatás eredményei
A következő oldalakon rövid ismertetésre kerül – az OTKA kutatás empirikus
felmérésének egyik részelemzése, melyben az előzőekben bemutatott modellem egyes
elemeinek tesztelésére törekedtünk. A komplex kutatási program részét képező – empirikus
felmérés a magyar lakosság magatartását vizsgálja. A lakosság, az egyének társadalmi
problémák észlelésében és kezelésében való részvételének magyarázatát, a várható aktivitás, a
tevékenységek meghatározóinak feltárását tűztük ki célul, annak érdekében, hogy az integrált
társadalmi marketing megközelítés lehetőségeit megalapozhassuk.
A konkrét, kérdőíves, kérdezőbiztosokkal lefolytatott megkérdezés a magyar, 18 éven
felüli lakosságot, a nem, az életkor, régió és településtípus szempontjából reprezentáló 1603
fős mintán, 2011. július-augusztus hónapokban történt.
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A társadalmi problémák számos területén, különösen a környezeti problémák, azok
kezelése, tompítása, a környezettudatos magatartás, cselekvés vizsgálatára születtek
kutatások, melyek vizsgálati modelljei megoldásai inspirálók voltak számunkra. Miként mi is,
számos tanulmány épített Fishbein és Ajzen-féle indokolt cselekvés elméletre, illetve Ajzen
tervezett magatartás modelljére, hiszen a két modell a tudatos viselkedés kialakulására
vonatkozik. Az indokolt cselekvés elméletében (TORA: theory of reasoned action) Ajzen és
Fishbein (1980) kihangsúlyozza, hogy az attitűdök nincsenek közvetlen hatással a
magatartásra, csupán a cselekvési szándékot befolyásolják. A cselekvési szándék azonban
több tényező függvényében mozog, így az attitűdök és a szubjektív norma, továbbá az
ezeknek tulajdonított relatív fontosság mentén. A TORA modell továbbfejlesztett változata
tervezett magatartás modellje (TPB: theory of planned behavior) (Ajzen, 1985, 1991) szintén
megjelent a modellünk előkészítésében.
Kutatási kérdéseink az alábbiak voltak:
- milyen társadalmi problémákat és milyen fontosként értékel a lakosság,
- milyen az egyéni érintettségük az egyes problémák kapcsán,
- milyen egyéni és más szervezeti felelősséget, lehetőséget éreznek azok kezelésében,
- mi jellemzi e kérdésekben tájékozódási szokásaikat,
- milyen tudatos magatartás, civil szervezeti aktivitás jelenik meg a lakosság részéről a
problémák kezelésében,
- s a társadalmi problémák megoldásának milyen akadályait érzékelik a megkérdezettek?
A kérdések a társadalmi marketing kiinduló modellünk – mint értékközösség
kialakítása, stakeholder-menedzsment – működésének részbeni tesztelését célozták meg.
Vizsgáltuk, hogy lakossági felelősség, a tudatos döntéseket, magatartást, a civil szervezeti
szerepvállalást, azaz az adott értékközösségben való részvételt milyen tényezők befolyásolják,
s a feltárt tényezők között milyen kapcsolat, korreláció jelenik meg, azaz
- a vallott értékek befolyásolják-e az érzékelt társadalmi problémák körét, azok fontosságát,
- milyen mértékben függ össze a problémák súlyosságának értékelése és az azokban való
egyéni érintettség,
- hogyan függ össze a problémák fontossága, illetve az egyéni érintettség és az egyéni
felelősség, feladat értékelése,
- milyen kapcsolat van az adott problémában való érintettség, a felelősség és az cselekvés, a
civil szervezeti szerepvállalás között.
Az első kérdések között a megkérdezetteknek spontán kellett megnevezniük
Magyarország legfontosabb társadalmi problémáit.
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7. Ábra Magyarország legfontosabb társadalmi problémái spontán említés után
Saját szerkesztés - OTKA kutatás

Az első tízet követően még jelentősebb említést kapott az alacsony születésszám, a
környezetszennyezés, az alkohol-drogfogyasztás, valamint az oktatás, kultúra és a
nyugdíjrendszer kérdésköre.
A következő kérdésben az előzetesen megadott problémakörök súlyosságát kellett
értékelni 1-5-ig terjedő skálán. A kapott eredmények jelentősen egybecsengenek a spontán
említések kérdésköreivel.

8. Ábra. Társadalmi problémák súlyossága Magyarországon
Saját szerkesztés - OTKA kutatás

A magyar lakosság társadalmi érzékenységét jól jelzi, hogy az első tíz,
Magyarországon legfontosabb probléma között az alábbi sorrendet alakították ki: 1.
szegénység és egyenlőtlenségek növekedése, 2. bűnözés növekedésének hatásai, 3.
Munkafeltételek romlása, 4. Alkohol, cigaretta, kábítószer-fogyasztás hatásai 5.
Környezetszennyezés és hatásai, 6. Kisebbségi ügyek, kisebbségvédelem 7. Egészségtelen
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életmód, elkényelmesedés 8. Területek, térségek egyenlőtlensége, elmaradottsága, 9. Oktatás.
képzés nehezedő elérhetősége, romló feltételei 10. alacsony születésszám.
Az összesen 19 nevesített problémakör hat, kimutatható faktorba rendeződik (KaiserMeyer-Olkin’s Measure of Sampling Adeyuacy: 0,775; significance level of the Bartlett’s
Test of Sphericity: 0,000, Total Variance Explained: 60,9%), ahol megtalálható
- egy külső, távolinak értékelt probléma-csoport (éhezés-ivóvíz, háború, járványok,
etnika-vallási konfliktusok),
- egy életmóddal kapcsolatos negatív jelenségkör (egészségtelen életmód, alkoholcigaretta-kábítószer problémák, környezet, bűnözés, kisebbségi ügyek)
- a területi, térségi problémák faktora,
- majd a kulturális értékekkel kapcsolatos tényezők, illetve
- az egyéni törekvéseket akadályozó tényezők (oktatási-képzési feltételek, szabadidőeltöltés problémai).
A társadalmi problémák súlyosságának értékelésében két markáns szegmens mérhető,
- egy probléma-érzékeny, pesszimista csoport (53,4%), ahol elsősorban az idősebbek (4660), s nyugdíjasok, a kevésbé képzettek, Magyarország szegényebb régióiban élők
tartoznak, míg
- a problémákat kevésbé súlyosnak értékelő (46,6%), optimistább szegmensben a
fiatalok, a képzettebbek, a vállalkozók, inkább a fejlettebb régiókban élők jelennek
meg markánsabban.
A megkérdezettek adott problémák kapcsán való érintettségének elemzése érdekes
összefüggéseket mutat. Az 50%-ot meghaladó érintettségű 9 problémakör sorrendje az alábbi.
1. szegénység és egyenlőtlenségek növekedése, 2. bűnözés növekedésének hatásai, 3.
Környezetszennyezés és hatásai,4. Munkafeltételek romlása, 5. Egészségtelen életmód,
elkényelmesedés, 6. Alkohol, cigaretta, kábítószer-fogyasztás hatásai 7. Kisebbségi ügyek,
kisebbségvédelem 8. Területek, térségek egyenlőtlensége, elmaradottsága, 9. Szabadidő, és
értelmes eltöltésének feltételei.

9. Ábra. A társadalmi problémában való érintettség kérdése

Saját szerkesztés
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T.4.2.: A magyar lakosság értékrendjének, prioritásainak, az egyes értékek szerepének
vizsgálatára a Kahle (1983) nevéhez kötődő skálát használtuk (List of Values (LOV)), mely az
alábbi fontossági sorrendet eredményezte: biztonság, eredményesség érzete, valahová
tartozás érzete, önbecsülés, meleg emberi kapcsolatok, önmegvalósítás, az élet élvezete,
elismerés, izgalom.
Érdekes összefüggés, hogy a fiatalabb generációk, a középfokú végzettségűek,
szellemi foglalkozásúak, a tanulók, s a nagycsaládosakkal markánsabban jellemezhető
szegmens, akik összességében is fontosabbnak ítélik az értékek jelentőségét.

10. Ábra. Értékek fontossága a megkérdezettek körében
Saját szerkesztés - OTKA kutatás

A társadalmi problémák kezelésben eltérő feladatokat fogalmaztak meg a válaszadók
arra a kérdésre, hogy kitől várják a megoldást az adott problémákra, gondokra. A válaszokban
- jellemző módon – megjelenik az „áthárító” az állam, s intézményei feladata, felelőssége
szemlélet, de kellő differenciáltsággal az egyéni felelősség kérdése is.
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11. Ábra Kitől várja az adott probléma, gond megoldását?
Saját szerkesztés - OTKA kutatás

12. Ábra. Kitől várja az adott probléma, gond megoldását?
Saját szerkesztés - OTKA kutatás

43

13. Ábra Mennyire bízik az alábbi szervezetekben?
Saját szerkesztés - OTKA kutatás

Az állam és szervezeteihez „címzett” feladatokkal nem arányos a válaszadók bizalma,
azaz a közigazgatás, kormány és politika szereplői, szervezeteihez képest jelentősen nagyobb
bizalom nyilvánul meg a tudománnyal és a civil szférával szemben. Ez az üzenet is megerősíti
a társadalmi marketing integrált, a civil szféra szerepének, koordinációjának
felértékelődésével kapcsolatos szándékokat, lehetőségeket.
Az egyének társadalmi problémák kezelésében való tudatos szerepvállalását az ilyen
kérdésekkel foglalkozó, különböző civil és szakmai szervezeti (karitatív, zöld, kulturális,
sport stb.) aktivitásban is mértük. Aktív tevékenységet csupán a megkérdezettek néhány
százalékánál mértünk. (kivéve az egyházi szervezeteket, ahol ez 20% volt).
T.4.3.: Beazonosítható a magyar lakosság körében egy olyan – mintegy 20%-ot kitevő
- szegmens, melynél megfogalmazódott a társadalmi problémák megoldásában való tudatos
aktivitás növelésének szándéka, leginkább a sport, a humanitárius, a zöld, a fogyasztói, a
művészeti és egyéb szakmai szervezetek vonatkozásában.
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14. Ábra Jelenlegi és tervezett önkéntes (civil) szervezeti tagság
Saját szerkesztés - OTKA kutatás

A társadalmi problémák megoldását akadályozó tényezők szinte mindegyikét nagy
jelentőségűnek értékelték, közöttük az anyagi források hiányát, az üzleti érdekek erejét, a
hiányzó politikai szándékokat, az érintettek együttműködésének hiányát, valamint a felelősök,
feladatok meghatározásának hiányát sorolták a legfontosabbak közé, míg például az egyéni
felelőtlenség a sor végén található.
Érdekes eredmény, hogy a tényezők mindegyike egy faktoron van, ugyanakkor
kimutatható egy olyan optimista, önbizalommal, aktivitási szándékkal bíró szegmens, mely
alacsonyabbnak értékeli az akadályok jelentőségét, kevésbé felelősségáthárító magatartással
jellemezhető.

15. Ábra A társadalmi problémák megoldását akadályozzák tényezők
Saját szerkesztés - OTKA kutatás
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A fenti válaszok elemzésére épülően fogalmaztuk meg magyarázó modellünket,
melyben a statisztikai módszerekkel vizsgáltuk az egyes tényezők közötti kapcsolatokat,
magatartást magyarázó összefüggéseket. A modellben szereplő különböző tényezők, kivétel
nélkül változóhalmazok formájában kerültek operacionalizálásra. Ugyanakkor az
elemezhetőségük megkövetelte e változóhalmazok redukcióját egy-egy változóra. Az
adatredukció során többféle módszert használtunk, annak függvényében, hogy a
változóhalmazok milyen mérési skálán mérhető változókat tartalmaztak. Ilyen módszerek
voltak a főkomponens elemzés (principal component analysis), az átlagszámítás és a bizonyos
típusú válaszok előfordulási gyakoriságának számítása. A módszerek közös jellemzője, hogy
az eredményül kapott változók kivétel nélkül arány skálán mérhetőek, ezáltal lehetővé vált a
közöttük fennálló sztochasztikus kapcsolat páronkénti jellemzése Pearson-féle egyszerű
lineáris korrelációs együttható segítségével. Az ábra ezeket a korrelációs együtthatókat
tartalmazza, azzal a kiegészítéssel, hogy a korrelációs kapcsolat szignifikáns voltának
tesztelésére lefuttatott ún. t-próbák minden esetben szignifikáns kapcsolatot jeleztek a
vizsgálatba vont változópárok között.
Az eredményekben látható, relatíve gyenge pozitív kapcsolat megerősíti azon
feltételezésünket, hogy a vallott értékrend, értékek fontossága és az érzékelt problémák, s
azok súlyosságának megítélése összefüggnek. A közvetlen érintettség és az érzékelt
problémák súlyossága közötti, legerősebb kapcsolat jelzi, hogy leginkább a saját, a
közvetlenül tapasztalt problémákra figyelnek, azok kezelésével foglalkoznak a
megkérdezettek. Minél nagyobb a társadalmi probléma súlyossága, annál inkább érezhető az
egyéni felelősség, s aktivitási szándék erősödése is, melyhez ugyanakkor nem kötődik erősebb
civil szervezeti aktivitás. Ebben jelentős szerepet játszik az is, hogy Magyarországon számos
ok miatt, mind szervezettségében és eszközeiben is relatíve gyenge, fejletlen a civil szféra,
erősen kötődik az állami intézményekhez. A közvetlen érintettség az akadályozó tényezők
közötti kapcsolat mögött elsősorban saját felelősség és aktivitás alacsony szintjének a külső
tényezőkre hárítása jelenik meg.

16. Ábra A lakosság társadalmi problémaérzékenységének és egyéni kezelési aktivitásának
modellje
(Forrás: saját szerkesztése)
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Igen alacsony kapcsolati szorosságot tudtunk mérni az egyéni aktivitás nagysága, az
egyéni felelősség mértéke és az akadályozó tényezők szerepének megítélése között.
T.4.4.: A társadalmi marketing modellünkben szereplő tényezők közötti, igaz relatíve alacsony
szorosságú kapcsolatot sikerült igazolni az értékek fontossága és a társadalmi problémák
érzékelt súlyossága, a tájékozódási szokások és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a
közvetlen probléma-érintettség és a társadalmi problémák érzékelt súlyossága, a társadalmi
problémák érzékelt súlyossága és az egyéni felelősség, valamint a közvetlen érintettség és az
akadályozó tényezők között.

A társadalmi kérdésekben való tájékozódás kommunikációs eszközei, forrásai
vizsgálatánál a legfontosabbak között az elektronikus és nyomtatott média mellett a személyes
(barát, ismerős) kommunikáció, internet mellett a munkahely is megjelent, de igen alacsony
említést kapott a civil szervezeti, a szakmai rendezvényeken való aktív tájékozódás.

17. Ábra Tájékozódási, információs források társadalmi kérdésekről, problémákról és azok
megoldásáról
Saját szerkesztés - OTKA kutatás

A klaszter-elemzéssel kirajzolódó három szegmens egyike egy alacsony információs
intenzitású, a második csoport inkább passzív, míg a harmadik szegmens az aktív eszközöket
jobban előnyben részesíti.
A bemutatott empirikus kutatás eredményei az integrált társadalmi marketing
megközelítési modellünk egy szeletét, a lakosság, mint érintett döntési, aktivitási magatartását
vizsgálta. Első megközelítésben sikerült igazolnunk, hogy az értékek, az egyéni érintettség, a
tájékozódási szokások egyaránt hatnak, összefüggnek a társadalmi kérdések fontosságának
megítélésével, mely az egyéni felelősség, feladatvállalási készséget is befolyásolhatja.
A méréseink jelzik a magyar társadalom jelenlegi helyzetének hatásait, illetve például
a civil szféra fejletlenségéből is adódó korlátait.
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Ugyanakkor jól kitapinthatóvá váltak az integrált társadalmi marketing értékstratégiai
és stakeholder-management orientáltságának szükségessége, feladatai, a vélemények, a
magatartások, a cselekvések befolyásolásának tartalmi irányai, az alkalmazandó marketing
eszközrendszer elemei.
A kutatás eredményeinek korlátja, hogy még nem illeszkednek hozzá – a programunk
további elemeinél vizsgált - a társadalmi marketing többi érintettjével való kapcsolódás
hatásai, összefüggései, melyek szükségesek az integrált megközelítés, s annak tervezési,
realizálási folyamatainak kialakításához. Célszerűnek látszik az is, hogy jelen döntési,
magatartási modell magyarázó tényezői közé további tényezők, paraméterek vizsgálatát is
elvégezzük.
Az elmúlt évtized marketingszakmai eredményei között kiemelt helyet foglal el a
terület-marketing, vagy ahogyan először neveztük, a régió- és településmarketing - mint
sajátos társadalmi marketingalkalmazás - terén folytatott kutatásokat összefoglaló, a témában
első hazai szakkönyv megjelenése. A könyv nem csupán gyakorlati projektek eredményét
mutatta be, hanem kísérletet tett arra, hogy kifejlessze az adott területre értelmezett
marketing-koncepciót, elméleti megközelítést. Az itt született téziseket, eredményeket foglalja
össze a fejezet.
Jelen fejezet tartalmazza a 2012-es szakkönyvem rendszerezéseit, folyamatleírásait és
azokat a módszertani megoldásokat, melyeket a kompetencia-marketing iskola alapján, a
számos gyakorlati projekt megoldásával alakítottam ki. A fejezet második felében a területi,
ország és városmárka-építés szakirodalmának összefoglalására megfogalmazott javaslataimat
mutatom be, melyek a turizmus, a desztináció-marketingben különösen jól használhatóak, s
fontos, súlyponti elemei a turizmus-oktatásunknak, kutatásainknak.

3. A régió- és településmarketing koncepciója – a kompetencia-marketing
alkalmazása
A marketing az elmúlt évtizedben – nem könnyű folyamat eredményeként – de a
területfejlesztés, a településpolitika, sajátos eszközévé vált, melynek célja, hogy előmozdítsa a
lakók, és a terület érdekében munkálkodó, cselekvő intézmények, cégek, egyének igényeinek,
érdekeinek kielégítését. A terület-marketing – a társadalmi marketing vonulaton belül, mint
közösségi marketing, egy szintetizáló, fejlesztést koordináló eszköz, mely egységes arculat,
imázs formájában megjeleníti, pozícionálja, kommunikálja a régiót, a települést, tehát itt is
egyrészt egy vezetési, működési szemléletként, másrészt egy konkrét tervezési, működtetési
menedzsment eszközrendszerként jelenik meg.
A régió- és településmarketing terméke, maga a terület (Töpfer 1993.), a hely, azaz az
általa kínált adottságok, értékek, lehetőségek, élmények, szolgáltatások, produktumok
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mindazok, melyek sajátos vevői, célcsoportjai (lakosság, turisták, befektetők, kormányzat,
egyetemek, saját vállalkozások stb.) számára bizonyos igények, szükségletek kielégítését
lehetővé teszik. Ebből kiindulóan látható, hogy egy régió, település kínálata sok konkrét
termékből, szolgáltatásból, értékből álló választékot jelent, melyeknek két jellemző típusa van
(Garamhegyi 2000.):
- egy részük közjavak, melynek a „tulajdonosa” maga az adott közvetlen vagy
tágabb értelemben vett közösség, (képviselőjeként, pl. önkormányzata, vagy az
állam), mint például az infrastruktúra részei, utak, telkek, természeti adottságok,
hegyek, folyók, iskolák stb.
- más részük magánjószág, az ott működő konkrét szervezetek, vállalkozások,
személyek által kínált termékek, szolgáltatások, pl. szállodák, fürdők, gépek,
élelmiszerek stb.
Éppen ezért a marketing egy terület vonatkozásában való megjelenése is kettős,
egyrészt konkrét vállalkozások, non-profit intézmények saját céljai elérését biztosító
„hagyományos” marketing, másrészt az adott terület egésze, a térség, a város fejlődése
érdekében kifejtett közösségi típusú marketing, mely elkülönül, illetve segíti a közösségi
célokat is szolgáló „privát-marketing” aktivitásokat.
A régió– és településmarketing közösségi típusú marketing, mely az adott terület egész
közössége érdekében fejti ki tevékenységét, s a versenysemlegesség elve mellett támogatja az
egyes vállalkozások, szervezetek, intézmények, személyek egyéni sikerességének növelését.
A marketing munka tartalma jelen esetben is a területek közötti verseny intenzitásától, a piaci,
kapcsolati tér sajátosságaitól függ. Definíciónk szerint a régió és településmarketing nem más,
mint a térség, település versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása,
realizálásának segítése, kommunikálása a terület sokoldalú fejlesztési, gazdasági, életmódbeli
céljai elérésének érdekében, a helyi lakosság szolgálatában (Piskóti etc.2002.).
A terület fejlődésének közösségi célja nem lehet más, mint a lakosainak minél
magasabb színvonalú jólétet tudjon biztosítani, (Meffert 1991) oly módon, hogy az egyes
speciális piactereken hatékonyan elfogadtatja, „értékesíti a termékét, azaz önmagát” (mely
komplex, többszintű cserefolyamatokban jelenik meg, nehezen fejleszthető, sok
érdekcsoportot érintő) a vevőinek. A hely-termék – az előző résztermékekben,
szolgáltatásokban való értelmezésén túl – „egészben” is értelmezendő, s így alapmegjelenése
az imázsa, a róla alkotott kép, mely alapján a döntéshozó célcsoportok kialakítják a hozzá
való viszonyukat, s erre épülően hozzák meg döntéseiket, második lépcsőben a számos
konkrét kínálati elemet is mérlegelve.
A régió, a település „terméke” kettős jellegű:
· egyrészt tartalmazza mindazon funkciókat, feladatokat, adottságokat, értékeket,
amelyeket a régió, a település illetve szervezetei, cégei, személyei, intézményei
nyújtanak, miként egy hagyományos vállalkozás termékei, szolgáltatásai,
· másrészt „a termék maga a terület, a hely, a régió, a település”, miként egy
vállalat neve, márkája, s ahogyan a sajátos piacán megítélik, elsősorban az előző
teljesítményére épülően. Az imázs, a terület-identitás visszatükröződésének fontos
eredménye, sikerességének alapvető meghatározója.(Madsen 1992.)
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E kettős termékjelleg a marketing tevékenység két tartalmi súlypontját,
eszközrendszerét is kijelöli, egyrészt a kínálat tárgyi és szolgáltatás elemeinek tudatos,
vevőorientált fejlesztését, másrészt egy egységes arculati, kommunikációs tevékenységet. A 4P
helyett 2K koncepció az általam kifejlesztett marketing-megközelítés fontos kiinduló tézise.
A terület-termék további sajátossága, hogy ún. hierarchikus jellegű termék, ahol az
egyes területi szintek termékei (ország, régió, megye, kistérség, település) magukba foglalják
az alacsonyabb szint termékeit, de ugyanakkor nem egyszerű összegzései azoknak. A területmarketing modellünk a verseny és a kooperáció kettősségének egyik legjellemzőbb
megjelenése. A „coopetition” (Meffert 2000.), azaz az „együttműködve versenyezni elv” a
területek élő gyakorlataként kellene, hogy működjön, azaz például a megyék együtt kell, hogy
működjenek a régió érdekében, de továbbra is versenytársak maradnak, amikor a régión belüli
erőforrás-felhasználásról, közvetlen fejlesztésekről van szó. Nincs sikeres terület-marketing
az együttműködés és a verseny jó kombinációja nélkül. A túlzott versenyorientáltság nem
szabad, hogy megakadályozza az együttműködést, s nem oldódhat fel a közvetlen érdekek
képviselete sem az együttműködésben, a kompromisszumokban. Mindebből következik, hogy
az egyes területi szintek marketingjének a kapcsolata is összetett. Nem érvényesülhet sem a
felülről lefelé, sem az alulról felfelé történő tervezés sem tisztán, hanem egy „speciálisan
hangolt”, iteratív módszer lehet csak eredményes.
A területmarketing konzisztens elméleti és menedzsment modelljének megalkotása
számos szakmai lehetőséget vet fel. A termék-sajátosságok és a követendő közösségi célok
alapján szükségszerűen ötvöznie, s továbbfejlesztenie kell az elmúlt évtizedek
marketingelméleti iskoláinak és gyakorlati alkalmazásának eredményeit, ugyanakkor fel kell
mutatnia egy domináns, szakmailag és logikailag védhető, realizálható megoldási rendszert.

3.1. Kompetencia-típusok, magkompetenciák az RTM-ben
Egy régió, egy település versenyképessége első megközelítésben – a területfejlesztési
logikából is kiindulóan - alapvetően az adottságai, a különböző területeken megnyilvánuló
kompetenciáit hatékonyan felhasználó, azokat folyamatosan fejlesztő kínálat-kialakítással
biztosítható. Kutatásaink bizonyítják, hogy egy területfejlesztés kiinduló alapja igazából nem
más, mint a saját kompetenciáira épülő, azokhoz illeszkedő fejlesztés, még akkor is, ha
jelentős külső erőforrás-bevonásra kényszerül. Mindezekből kiindulóan a marketing
koncepció, stratégia kialakítására kiindulásként a „resource/competence-based view”
alkalmazása célszerű. Az alkalmazandó kompetencia-marketing lényege, hogy a régió, a
település kínálati és kommunikációs képességeire épülhet az imázs-orientált vevői oldal
megnyerése.
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A közösségi fejlesztés újszerű megközelítése, a kompetencia-alapú*,
integrált modell
Célcsoportok Magatartás, elvárás
ELÉGEDETTSÉG

CÉLRENDSZER
- alap és eszközjellegű -

KOMPETENCIÁK
Természeti,
földrajzi

DÖNTÉSEK

Kívül élők, turisták, vevők

Imázs, márka

Teljesítmény-fejlesztő
és kommunikációs eszközök

STRATÉGIAI CSOMAGOK
ÉS OPERATÍV
PROGRAMOK

Kulturális

Mag-kompetenciák
Meghatározása,
fejlesztési célok

Emberi,
társadalmi

Funkcionális kompetenciák

Gazdasági,
turisztikai

lakosság

Helyi vállalkozók
Befektetők, partnerek
Kormányzat
Pártok, parlament
EU intézmények
Fejlesztési szervezetek
Nonbusiness szervezet

Menedzsment

Más település, térség

Környezeti, szabályozási, versenytársi befolyás
*Piskóti etc.: Régió és településmarketing KJK 2003. Alapján)

„eladói kompetenciák” -

Marketing tevékenység

p-marketing

„célcsoporti döntési folyamat”

18. Ábra Régió- és településmarketing, mint kompetencia-marketing hatásmechanizmusa
(Piskóti etc.2002.42. oldal alapján)

Kompetencia fogalma alatt az adott régió, település által megtestesített képességeket,
szakértelmet értjük, melyek egyrészt „veleszületett” természeti, emberi adottságok, másrészt
saját erőfeszítésekkel kifejlesztett eredmények a gazdaság, kultúra, tudomány terén, az adott
régiót, települést alkotó, képviselő személyek révén adódik. A városok, térségek piaci
kínálata, s annak realizálása, megítélése alapvető adottságaira, képességeire, kompetenciáira
épülhet, azaz nagymértékben függnek a települések lehetőségeitől:
· a természeti adottságok jellegétől (földminőség, turisztikai látványosság,
nyersanyagok megléte stb.)
· a humán potenciál összetételétől, a munkaerő képzettségétől, az ott élők számától,
életmód szokásaitól,
· a területet, a helyet vezetők, hivatalaik szakmai felkészültségétől, szemléleti,
módszertani beállítottságától,
· a gazdaság korábbi struktúrájától, az infrastruktúra fejlettségétől, a szerves
fejlődést biztosító lehetőségektől,
· a kulturális tényezőktől, történelme, tradíciói által képviselt értékektől.
Az előbbiekben felsorolt alapkompetenciák mellett a funkcionális kompetenciák azon
képességeket foglalják magukba, melyek a terület konkrét tevékenységeiben, szolgáltatásformáiban (egészségügy, oktatás, turizmus, közlekedés stb.), egy sajátos szakmai
kombinációban jelennek meg. A magkompetenciák megtalálása biztosíthatja az adott terület
stratégiai előnyeit, márkázásának alapját. Ilyen magkompetencia lehet egy gyógyvízforrás,
egy egyedi természeti adottság (tó, barlang, vízesés stb.), kulturális tradíció, egy egyetem stb.,
melyre számos magtermék, kínálat építhető. A városok, régiók terméke olyan sajátos termék,
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mely fizikailag többnyire nem mozdíthatóak, el nem vihetőek4, a szolgáltatás-termékek, mint
a városházi ügyintézés előzetesen nem mindig mutathatóak be, hiszen csak a „vásárlási
döntés” után készülnek el, „adják” őket. (Kozma 2002) Valójában a hely-termék vevője, nem
egyszerűen egy hagyományos terméket vesz, hanem a kompetenciák alapján megerősített
bizalmat, hitet a sikerben, az eredményben. Elhiszi, elismeri a régió, a település képességeit,
kompetenciáját az adott területen, az adott vonatkozásban5, azaz a magkompetenciákat
értékeli. A kínálati és kommunikációs magkompetenciákra épülnek a magtermékek pl. a
gyógyfürdő, a sí központ, az ipari park, melyekhez majd konkrét vállalkozói vagy közösségi
termékek illeszkednek. Tehát itt nem mindig közvetlen, települési tulajdonú, megvalósítású
teljesítményről, kommunikációról van szó, hanem a régióban, városban működő más
szervezetek, intézmények tevékenységének egységéről, integrálásáról is. (Egy városban
működő vállalkozás munkaerő alkalmazásáról, egy cég által létesítendő Szafari-parkról, egy
kamarai befektetői konferenciáról, amelyekben tehát a város vezetői, önkormányzata csak
közvetetten, indirekt támogatással (pl. adókedvezménnyel, kommunikációs szolgáltatással
stb.) vesz részt.)
A „terület-terméket” tehát az elemzett kínálati és kommunikációs képességekkel,
tevékenységekkel formált, megjelenített kompetencia-imázs, a régióról, településről - az ottani
életről, gazdálkodási lehetőségekről - alkotott kép, ismeret, beállítottság alapján befolyásolva
vásárolják. Ez az imázs, illetve azt formáló közösségi marketing tevékenység hat a vevők
teljes vásárlási, döntési folyamatában, természetesen más és más aktivitást kifejtve annak
egyes szakaszaiban, s hatékony megvalósítás révén márkává válik. Mivel a hagyományos
marketing mix (product, price, place, promotion) értelmezések esetünkben közvetlenül nem,
csak a magkompetenciákra épülő konkrét vállalkozói, szervezeti marketing szintjén
értelmezhetőek - az alábbi marketing eszközrendszert, a 4P helyett 2K-t alakítottuk ki:
- a magkompetenciákra épülő közösségi kínálatfejlesztés,
- kommunikációs-mix, elsősorban imázs-, és márkaépítő, de értékesítést is ösztönző
elemekkel.
A marketing ilyetén értelmezésének újszerűsége abban áll, hogy világosan
elválasztásra kerül a privát és közösségi marketing értelmezése, s ez által a közösségi
marketinget „mentesíteni lehetett” az egyre bonyolultabbá, áttekinthetetlenné váló,
részelemeket is kezelendő feladatoktól. Így elkerülhető, hogy végeláthatatlanul növekedjen a
P-k, a marketingeszközök száma, hiszen az egyes kínálati elem sajátosságok azok
tulajdonosainak marketingjében jelennek meg, míg az egész terület marketingje
vonatkozásában a „támogató”, „ösztönző”, „befolyásoló”, „koordináló” fejlesztő,
kommunikáló tevékenység jelenhet meg. Ugyanakkor természetesen a privát és a közösségi
marketing szoros kapcsolódása, együttműködése kívánatos, mindkét oldal kölcsönös előnyére.
Az eladói, kínálói oldal aktivitásai mellett nem kevésbé fontosak a vevői oldal magatartását
meghatározó, leíró sajátosságok sem. Esetünkben sem elhanyagolható a vevő-, célcsoportismeret, hiszen számos esetben nem egyszerű adás-vételről van szó, hanem egy hosszabb távú
kapcsolatról is pl. egy befektetésnél, ahol a település számára egyáltalán nem mindegy a vevő
személye, hiszen magatartásával, korrektségével, vagy éppen ellenkezőleg öncélú
4

Gondoljunk a szép tájra, barlangra, vállalkozás indítására rendelkezésre álló ingatlanra stb.
Bízik az intézmények által ígért szolgáltatásokban, a nyári szabadság élményében, a befektetés megtérülését segítő
környezetben stb.
5
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viselkedésével erősen befolyásolja a település életét, fejlődését. (Próbáld 1995) Két fő
kérdéskört kell vizsgálnunk, nevezetesen
1) A vevő döntési magatartását meghatározó tényezőket, kompetenciákat, melyek
személyek illetve szervezetek esetén, számos közös vonatkozás mellett, jelentős mértékben
eltérőek. (személyeknél előtérben állnak a pszichológiai, kulturális, demográfiai,
társadalmi tényezők, míg a szervezetek esetében ezek kiegészültek a szervezetre, (méret,
struktúra, kultúra, stb.) s a környezetére jellemző tulajdonságokkal.)
2) A vevő döntési magatartásának folyamatát, jellemzőit,
azaz a döntési folyamat szakaszainak tartalmi különbségeit, elemeit az információgyűjtés,
az összehasonlítás és értékelés módszereit, a döntés dimenzióit, kritériumait.

19. Ábra Out-side in és inside out megközelítés egysége az RTM-ben
forrás: saját szerkesztés
Alkalmazhatóak a vásárlói, beszerzési, döntési magatartás modelljei a régió- és
településmarketing vonatkozásában is, méghozzá az egyén, a család és a szervezetek szintjén
egyaránt. Ezen sajátosságok határozzák meg, hogy a „vevők”, partnerek miként építik fel az
értékelő struktúrát, elvárás-rendszert, és miképpen helyezik el benne, miképpen értékelik az
egyes régiók, városok kínálatát, megjelenését, imázsát. Pozitív döntés esetén, a realizálás után
mérhető, megragadható a vevői, fogyasztói elégedettség, elégedetlenség, hiszen
visszajelzések, tapasztalatok, reklamációk, elismerések stb. jelennek meg, melyek
befolyásolják, módosítják mind az „eladó”, mind a vevő jövőbeni aktivitását. A folyamat így
válik a visszacsatolással teljessé.
A kompetencia imázs mindig szubjektív képként jelenik meg, de korántsem mindegy,
hogy milyen a kapcsolata az objektív tényekhez, mint imázs-tényezőkhöz, a tényleges
teljesítményhez. A marketing munkánk sikerének legfontosabb fokmérője, hogy mennyire
pozitív és milyen közel esik egymáshoz az objektív állapot, tény és a szubjektív imázs. A
tudatos imázs-építés három lépcsőben valósítható meg.
· Először is a tényleges állapotaink megismerése, a potenciális vevők
véleményének, elképzeléseinek, elvárásainak megismerése és összehasonlítása a
hasonló, ezáltal konkurensnek tekinthető régiókkal, településekkel.
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· Másodszor a kínálat, a város teljesítményének javítása, alakítása olyan irányba,
amit a „vevők” elvárnak, s ami megkülönbözteti azt a versenytárs településtől.
Ezáltal az objektív paraméterek változásával a város pozicionálása javul. A
pozícionálás a marketing alapszabályai szerint mindig e kettős, – vevő és
konkurens – együttes kezelésének, figyelembevételének gyakorlatát kell, hogy
kövesse.
· Harmadsorban jó kommunikációs tevékenységgel meg kell ismertetni a
célcsoporttal ezt a teljesítményt, tudatosítani a város erősségeit, előnyeit,
lehetőségét, azaz formálni egy egységes identitást, mely visszatükröződve,
megismerve egy pozitív szubjektív imázst eredményez.
Ha az objektív tények és szubjektív imázs között az utóbbi rovására nagy eltérés van,
az alapvetően a kommunikációs teljesítmény hibája, mert nem tudja elismertetni a tényleges
erősségeket, teljesítményeket. Igen veszélyes az az állapot is, amikor a szubjektív megítélés
jobb, mint az objektív teljesítmény, hiszen az előbb-utóbb a település-termék használatakor
kiderül, csalódást, kiábrándultságot okozva a vevőkben, s hosszabb távra igen nehezen
megváltoztatható negatív imázst eredményez. Ha az objektív tényállapot rosszabb, mint az
adottságok kínálta lehetőség, akkor mindenekelőtt a régió, a város teljesítménykínálatán kell
változtatni. Mindezen „eladó-vevő” mechanizmus a szűkebb, tágabb környezeti feltételek,
piaci tendenciák alakulásának meghatározó közegében zajlik, azaz egy tágabb szélesebb
rendszer és szereplői közötti kölcsönhatásban, determinációban.
Mindezek alapján megfogalmazható az összefoglaló tézisem, mely szerint
T5: A régió és településmarketing nem más, mint a térség, település versenyképességének,
komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása, realizálásának segítése, kommunikálása a
terület sokoldalú fejlesztési, gazdasági, életmódbeli céljai elérésének érdekében, a helyi
lakosság szolgálatában. Kutatásaim bizonyítják, hogy mivel a területfejlesztés egyik kiinduló
alapja igazából nem más, mint a saját kompetenciákra épülő, azokhoz illeszkedő fejlesztés, a
marketing koncepció és stratégia kialakítására kiindulásként a „resource/competence-based
view” iskola alkalmazása indokolt. A kompetencia-marketing lényege, hogy a régió, a
település kínálati és kommunikációs képességeire épülhet az imázs-orientált vevői oldal
megnyerése. A „terület-terméket” tehát az elemzett kínálati és kommunikációs képességekkel,
tevékenységekkel formált, megjelenített kompetencia-imázs, a régióról, településről alkotott
kép, ismeret, beállítottság alapján befolyásolva vásárolják. Ez az imázs, illetve az azt formáló
közösségi marketing tevékenység hat a vevők teljes vásárlási, döntési folyamatában,
természetesen más és más aktivitást kifejtve annak egyes szakaszaiban, s hatékony
megvalósítás révén márkává válik. Mivel a hagyományos marketing mix (product, price,
place, promotion) értelmezések esetünkben közvetlenül nem, csak a magkompetenciákra épülő
konkrét vállalkozói, szervezeti marketing szintjén értelmezhetőek - új marketing
eszközrendszert, a 4P helyett 2K-t alakítottam ki:
- a magkompetenciákra épülő közösségi kínálatfejlesztés,
- kommunikációs-mix, elsősorban imázs-, és márkaépítő, de értékesítést is ösztönző
elemekkel.
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3.2. A marketingtervezés folyamata
A területmarketing, mint közösségi marketing csak egy tudatos, elemzésekre,
értékelésekre, a célok és a stratégiák meghatározására épülő tevékenység esetén lehet sikeres.
A marketing tevékenység hatékonysága növekszik, ha tartalmában, használt eszközeiben
építkezhet a nagyobb földrajzi, területi egységek által végzett marketing tevékenység
eredményeire. Ha a megyének, a régiónak, s az országnak működik egy tudatos marketing és
kommunikációs, PR tevékenysége a település marketingjének megvalósításában jól ki lehet
használni azokat pl. információ eljuttatása, kiadványok terjesztése, üzenetek tartalmának
összehangolása, közös rendezvények stb. révén. A pozitív hatás természetesen visszafelé is
igaz. A települések aktivitásai formálják, meghatározzák a régió-, az ország-marketing
elemeit, annak eredményességét. A saját stratégiai tervezésünk tehát ne legyen független a
„kapcsolódó régiók, települések tervezésétől. A területi marketing tevékenység nem csupán az
illetékes (ön)kormányzat feladata. A marketing hatásrendszerében megjelenik a terület
intézményeinek, tudományos, szakmai, társadalmi, civil szervezeteinek különböző aktivitása.
(Rechnitzer 1998) Az önálló intézményi munkák jól kiegészíthetik, erősít(het)ik egymást.
Ugyanakkor fontos - s a gyakorlatban legfőképpen ez hiányzik - hogy az egyes eszközök,
akciók között megtörténjen bizonyos koordináció, összehangolás, hogy azok hatásai ne
olthassák ki egymást. A koordináció elvégzése ugyanakkor alapvetően az önkormányzat,
illetve az általa, avagy közreműködésével tevékenykedő szervezet teendője azon céllal, hogy
tudatosságával, átgondoltságával összhangba hozza az egyes aktivitásokat, szinergiahatást
valósítva meg. Ezen koordinációs igény is megerősíti a marketing tevékenység
tudatosságának, stratégiai átgondoltságának szükségességét. A területmarketing közösségi
marketingként definiálása nem jelenti, hogy ne lenne szoros kapcsolata a profitorientált
vállalkozói marketinggel, marketinget folytató szereplőkkel, sőt kiemelkedően fontos területe
e piaci, autonóm szereplők többnyire indirekt támogatása, befolyásolása.
A marketing stratégiának, eszközeinek konkrét meghatározása csak egy átfogó
kutatási, információs háttérre építhető. (Kotler-Haider-Rein 1993.) Miként a következő ábra
is mutatja - a külső (makro) környezet (társadalmi, gazdasági, ökológiai, technológiai,
szabályozási-jogi feltételrendszer) elemzése képezi az első lépést. E tényezők sajátossága,
hogy a készülő stratégiánkkal, annak eszközeivel közvetlenül nem befolyásolhatóak,
számunkra alapvetően adottságként, feltételrendszerként kell kezelni, melyek közül egyesek
könnyítik a stratégiaalkotást, lehetőségeket kínálnak, mások megnehezítve azt, veszélyeket
képeznek. E tényezőkör ismerete elengedhetetlen, hiszen
Ř ismeretük, változásuk követése esélyt ad számunkra felkészülni, az esélyeket
kihasználni, a veszélyeket elhárítani,
Ř e tényezők szélesebb alapokra helyezi a stratégiaalkotást, rugalmasabbá teszi
azt, sőt gyakorta teremt lehetőséget pótlólagos erőforrások bevonására.
Ř javítja a törvényhozói, kormányzati döntések előre-jelezhetőségét, lehetőséget
teremtve annak befolyásolására, tudatos lobbi tevékenység kialakítására.
Ř prognosztizálhatóvá válnak bizonyos nemzetközi és hazai trendek, melyek
nagymértékben meghatározhatják a saját erőforrásaink hatékony allokációit.
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1. TÁGABB KÜLSŐ KÖRNYEZET, TRENDEK ELEMZÉSE

2. A KÖZVETLEN „PIAC” ELEMZÉSE
ÉRTÉK
AUDIT

IMÁZS
AUDIT

VEVŐ
AUDIT

TEVÉKENYSÉG
AUDIT

KONKURENCIA
AUDIT

3. STRATÉGIAI POZÍCIÓ MEGHATÁROZÁSA

4. CÉLKÉPZÉS

5. STRATÉGIAALKOTÁS
KÍNÁLATI KOMPETENCIA

KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIA

MARKETING PROGRAMOK - ESZKÖZRENDSZERKIALAKÍTÁSA

6. REALIZÁLÁSI STRATÉGIA

7. ÉRTÉKELÉS - ELLENŐRZÉS

20. ábra A területi marketing stratégiai tervezési, realizálási folyamata
(Piskóti etc.2002. 53. oldal alapján)

A közvetlen piacterünk vizsgálata öt tartalmilag fontos területet mindenképpen fel
kell, hogy öleljen.
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Célcsoport-audit

Érték-audit
-

tényezőellátottság
teljesítménykompetencia
társadalmi viszonyok
tradíciók

Tevékenység-audit
-

kínálatfejlesztés,
kommunikáció

Imázs-audit
- gazdasági imázs
- társadalmi imázs
- kulturális imázs
- ökológiai imázs

Konkurencia-audit
21. Ábra Audit-struktúra
· ÉRTÉKAUDIT - Először is számba kell venni a térség, a település értékeit,
adottságait, kínálati kompetenciáit, erősségeit és gyengeségeit annak érdekében, hogy
megragadhatóak legyenek pozicionálásának elemei, tényezői. Ezen felmérésben
mindenképpen ki kell térni a természeti értékekre, földterület adottságaira, a tőke, az
infrastrukturális, közlekedési és munkaerő-ellátottság és minőség kérdéseire, mint
meghatározó erőforrás, kompetencia-háttérre. A terület gazdasági teljesítményének felmérése,
s benne vállalkozási térkép, termelési struktúra, input-output kapcsolati rendszer, belső
fogyasztási struktúra, jövedelmezőségi és hatékonysági elemzések szintén fontos megalapozó
vizsgálatok.
· IMÁZSAUDIT - Másodsorban az előző - alapvetően objektív, tény-adatok alapján
a - településről összegyűjtött információk után fel kell tárni a róla - a saját lakosságában
illetve a külső célcsoportokban - kialakult szubjektív képet, imázst. Ezen elemzések, primer
kutatások eredményei, a tényadatokkal esetleg szembenálló vélemények, információhiányok a
kommunikációs munka eddigi hiányait, gyengeségét is jól jelzik. A gazdasági imázson belül
befektetési, avagy telephely-imázs, kooperációs és piaci keresleti imázst. (Nemes 2000.)
· VEVŐ-AUDIT - Az imázs-vizsgálatokhoz kötődően jól megragadhatóak azok az
elvárások is, melyek az egyes célcsoportokban, „vevőkben” a régióval, megyével,
településsel, várossal szemben megfogalmazódnak. A „vevői kör” sokoldalú, rendszerezett
elemzése ki kell, hogy térjen a tényleges, s potenciális vevők és „vásárlási magatartásuk”
meghatározó jellemzőinek, döntési folyamatainak értékelésére is. Meghatározó célcsoportok:
saját lakosság, potenciális betelepülők, turisták és látogatók, saját vállalkozások és
intézmények, potenciális befektetők és kooperációs partnerek, az önkormányzat és hivatalai,
intézményei, kormányzat, hatóságok és közhivatalok, politikai és társadalmi szervezetek, más
szakmai szervezetek, szövetségek.
· KONKURENCIA-AUDIT - Az önértékelésben illetve a mások általi megítélés
során a kapott adatokat mindig a potenciális versenytársakkal történő összehasonlításban
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célszerű elemezni, tehát a szekunder és primer kutatásoknak egy konkurenciaanalízissel kell
párosulnia, megalapozva a benchmarking technika alkalmazását
· TEVÉKENYSÉG-AUDIT - Végül, de nem utolsó sorban összeállítást, értékelést
kell készíteni az eddigi marketing tevékenység tartalmáról, eszközeiről, módszereiről, annak
érdekében, hogy a marketing-audittal megalapozzuk az alkalmazandó eszközök
meghatározását, a marketing tevékenység fejlesztésének tartalmi, szervezeti, személyi
feltételit, irányait.
Az elemzés révén meghatározott pozíciók, s az arra épülő prognózisok alapján
tűzhetőek ki a régió, a település által elérendő célok. Az elsődleges cél – mint már arra
utaltunk - a jólét, az életminőség növelése gazdasági, közösségi, kulturális és ökológiai
értelemben. Az itt élők adott területtel, térséggel, településsel szembeni elvárásainak
kielégítése, melynek legfontosabb elemei:
a) a terület működéséhez tartozó infrastruktúra fejlesztése, úgymint közlekedés (vasút, légi, vízi összeköttetés, városon belüli autózás, parkolás, kerékpárutak,
lakásfeltételek, közművek, stb.)
b) a nem materiális életmódfeltételeket megtestesítő szolgáltatások, pl. oktatás,
kutatás, kulturális kínálat, kereskedelmi ellátás színvonala stb. fejlesztése.
c) a hivatalok, az önkormányzat és intézményei szolgáltató jellegének erősítése,
d) a lakosság, a polgárok hiteles, folyamatos tájékoztatása a stratégia kérdéseiről,
működéséről stb.
e) a polgárok közvetlen részvétele, véleménynyilvánítása a régió-, és a várospolitikai
döntésekben,
Az életminőség e tényezői az itt élők, s a rövidebb-hosszabb ideig a településen
tartózkodók és a potenciálisan idetelepülők vonatkozásában egyaránt fontosak, mert
· egyrészt erősítik az itt élők lokálpatriotizmusát, a település fejlesztése érdekében
megnyilvánuló aktivitását, tenni akarását,
· másrészt vonzóvá teszik a várost a turisták, szakmai rendezvények szervezői
számára,
· s megindíthatják - különösen az általános cél elérésében megjelenő sikerek esetén
- a városba történő letelepedések növekedését.
Az elsődleges, domináns célból további, annak megvalósítását segítő ún. szekunder,
egyre inkább eszköz jellegű célok képezhetőek, melyek közül a versenyképesség, attraktivitás
növelésével, a gazdasági teljesítmény erősítése kiemelkedő jelentőségű. E folyamatban a
marketing gazdaságfejlesztési eszközként jelenik meg, részt vállalva a
· gazdaságfejlesztési koncepció, prioritások megfogalmazásában,
· a helyi vállalkozások működési feltételeinek közvetett segítésében kedvezmények,
ügyintézői, közvetítői és információs szolgáltatások nyújtása, kollektív
kereskedelemfejlesztés, tanácsadói tevékenység támogatása, sajátos érdekvédelmi
tevékenység stb. révén,
· új vállalkozások, üzemek betelepülésének átgondolt támogatásában például
infrastruktúrával,
telekkel,
adókedvezményekkel,
gazdaságdiplomáciai
tevékenységgel, stb.
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A releváns, elérhető célrendszer realizálása, megvalósítása érdekében létre kell hozni azt a
stratégiai keretet, mely
· vevőorientált, (a szegmentálás során kialakított célcsoporti elvárásokra irányul)
· konkurenciaorientált, (figyel a versenyző régiók, városok adottságaira, stratégiai
törekvéseire)
· magatartásorientált (a piaci, környezeti szereplőkkel szemben kialakítandó
viszonyt, viselkedési stílust egyértelműsíti)
· eszközorientált (megfelelő alapot, „válogatási elvet”, keretet ad a marketing
eszközökből történő válogatás összhangjához, elkerülendő a centrifugális
marketing gyakorlatot)
Az integrált marketingstratégiai megközelítésre felépítendő stratégiai profil, az azt
megjelenítő stratégiai programok egyértelműen kijelölik a szükséges eszközöket, s a
megvalósításukhoz elengedhetetlen feltételrendszert. Az RTM stratégiák ez által a célok
elérését biztosító hatékony kínálatfejlesztési és az identitáskoncepcióra épülő, (Törőcsik
1995) kommunikációs-eszközök kombinációk kialakítását teszik lehetővé.

Kínálati-mix

Gazdasági
teljesítmény

Kulturális, tudományos teljesítmény

Társadalmi
viszonyok

Környezeti
értékek védelme

Köz- és hatósági
szolgáltatások

22. Ábra. A kínálati, teljesítmény-mix csoportelemei
(Piskóti etc.2002.168. oldal alapján)

County Behoviour
County Communication

„Mi tudat”
belső identitás

County
Identity

County Image
- márka

County Design

„egyediség”
versenyelőny

23.Ábra A területi identitás és imázs egy megye példáján
Számos stratégia, stratégiai program készítésének tapasztalata alapján ajánljuk a
realizálási stratégia készítését, mely nem más, mint a stratégiai javaslatok megvalósítását
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biztosító szervezeti, személyi és pénzügyi feltételrendszer meghatározása mellett a konkrét
realizálási folyamatok (idő és feladattervek) megtervezése.
A tervezés és realizálás ismertetett folyamata során nem szabad figyelmen kívül
hagynunk, hogy magában a folyamatban is érvényesíteni kell az azonnali visszacsatolás,
ellenőrzés lépéseit. Amennyiben például a célok kijelölésekor információhiánnyal találjuk
magunkat szembe, akkor a döntésünk előtt azt pótoljuk, s végezzünk egy pótlólagos
információgyűjtést, elemzést, minthogy hibás célmeghatározást tegyünk. Hasonlóan járjunk
el, ha a stratégiák meghatározásakor a célokkal, vagy az eszközök tervezésekor a
stratégiákkal, azok tartalmával, realitásával kerülünk konfliktusba.
A régió és városmarketing két pillére a belső és a külső irányultság. Miként az üzleti
szférában is bizonyított, sikeres piaci, külső marketing csak akkor lehetséges, ha a „belső
marketing csatáját” megnyertük. Egy profitorientált vállalat működésében a belső marketing
nem mást jelent, mint a különböző funkcionális területeinél a marketing szemlélet, a vevő- és
piacorientáltság érvényesíthetőségét, miáltal a marketingesek képesek egy belső koordináló,
integráló tevékenységet kifejteni, legyen szó a K+F, a termelés, avagy a pénzügyi,
finanszírozási kérdésekről. Egy település, egy régió marketingje sem lehet sikeres, ha nem
nyertük meg az ott-élőket, az ott tevékenykedőket. A célcsoportok kiválasztása és differenciált
kezelése a terület-marketing alapja. A szegmentálás lehetőségeinek bemutatásánál és a célzott
marketing eszközök alkalmazásánál kiemelendő az a sajátosság, hogy számos célcsoport
(elsősorban a belső 6, de a külső célcsoportoknál is) egyben maga is aktív marketingese lehet
az adott régiónak, városnak. E sajátosságok egyszerre könnyítik és bonyolítják a közösségi
marketing menedzsmentjének kialakítását. A marketing-menedzsment, tervezési folyamat
nem elhanyagolandó eleme a tevékenység, az elért hatások, az eredmények ellenőrzése,
értékelése, egy hatékony visszacsatoló rendszer működtetése. Az eredmények egy része
relatíve könnyen megragadható, hiszen ha megjelennek a külső befektetők, bővítik
kapacitásaikat a helyi vállalkozások, nő a térségbe látogató turisták száma, egyre többen
telepednek le a városban, s ez később a mérhető statisztikákban is megjelenik. A
mennyiségileg nem megragadható változásokat célszerű piac- és közvélemény-kutatásokkal
mérni, megteremteni a közvetlen visszajelzési, vélemény-nyilvánítási lehetőségeket.
Mindezeket magába foglaló ellenőrző és kontrolling rendszer kiépítése szintén a komplex
marketing projekt része.
A területmarketing bemutatott elméleti koncepciója, stratégiai menedzsment folyamata
nem csupán a marketingelmélet egyik elméleti iskolájának adaptációját jelenti, hanem kellő
alapot biztosít a gyakorlati marketing tevékenység végzői számára is. A koncepció
gyakorlatorientáltságát a szerző irányításával realizált projektek mellett számtalan – a
megközelítést alkalmazó - térség és városmarketingi program igazolja az ország különböző
pontján. A gyakorlati tapasztalatok nem csupán a megközelítés alkalmazhatóságát
bizonyítják, de felhívják a koncepció kidolgozóinak figyelmét a modell továbbfejlesztésére, új
aspektusok bekapcsolására, s arra is, hogy a domináns koncepció mellett a gyakorlat a
marketing megközelítések ötvözetére épít, miként azt a tanulmány első részének általános
kifejtésében is megfogalmazásra került.

6

Például a lakosság, egyben alapvető célcsoport, de a turizmus terén meghatározó „marketingessé” válik, avagy a helyi
vállalkozások, melyek teljesítményükkel, saját cégmarketingjükkel a város, térség imázsát is formálják.
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3.3. Identitás, mint a márkaépítés alapja
A városmarketing szakmai megközelítéseiben az elmúlt években egyre inkább
erősödött az ún. identitás-alapú megközelítéseknek a népszerűsége, melyre magunk is
kezdetektől fogva építettünk. (Piskóti 1997, Piskóti et.al.1997, 2002)
Ugyanakkor a nemzetközi és hazai szakirodalomban nincs egyértelmű, egyöntetűen
elfogadott definíció a területi-, városidentitásra, a változatosság, a konzisztencia, az egyediség
olyan jellemzők, melyek közösek. (Ebert 2004, Jenes2009) A szakirodalomban gyakran
keveredő, összemosódó megközelítések jelennek meg, melyek lehetetlenné teszik a világos
szakmai feladat-meghatározást, benne a marketing tevékenység tervezését is.
Véleményem szerint az identitás-fogalom kétirányú megközelítéséből kell építkeznünk,
ahol tegyük fel egy városidentitás fogalom megközelíthető úgy, mint az adott városról egy
egyén fejében élő kép, ismeret, amely megkülönböztet, beazonosít egy várost, s mint
pszichológiai megjelenés, kognitív konstrukció értelmezhető, azaz a terület/város
azonossága, megkülönböztethetősége, személyiségeként értelmezhető.
A második megközelítésben, az identitásfogalomban az egyén erőteljesebben a
középpontba kerül, s tartalma abban jelenik meg, hogy az egyén, a terület lakosa, illetve
valamely csoportja tud-e azonosulni az adott területtel, településsel. Azaz itt egy egyén
területi kötődéséről és összetartozás-érzéséről van szó, mely az egyént, illetve azokból álló
adott csoportot jellemez majd. (Werthmöller 1995)
Az első, ismereti, azonosítási alapú identitás-megközelítést a második megközelítésű
városidentitás (azonosulás) kialakulási feltételének értelmezhetjük, hiszen a nélkül, hogy
valaki - elsősorban információk és különböző tapasztalatok alapján – ne ismerné, és ne
ismerné el az adott területet, várost nem tud kellően mély érzelmeket sem kialakítani vele
szemben, mely ahhoz mindenképpen szükséges, hogy azonosulni tudjon vele, rajongója vagy
éppen lokálpatriótája legyen.
TERÜLETIVÁROS-IDENTITÁS
A TERÜLET/ VÁROS

feltétel

AZONOSSÁGA, SZEMÉLYISÉGE

formáló erő

kognitív elfogadás
belső és külső
több-dimenzionális

AZONOSULÁS A
TERÜLETTEL/VÁROSSAL

TARTALOM-JELENTŐSÉG

emocionális kötődés

CÉLCSOPORT-FÓKUSZ

belső

MÉRÉSE

egy dimenzionális

24. Ábra Identitás-fogalom kettőssége
forrás: saját szerkesztés Ebert 2005. 566 alapján
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De ne feledjük el, hogy a két megközelítés között ellentétes irányú (vissza)hatással is
számolni kell, lehet, hiszen a lokálpatrióták, a területtel, településsel azonosult személyek,
csoportok fontos építői, fejlesztői, adott esetben marketingesei is lesznek annak, tehát
sikeresen formálhatják a terület, város személyiségét, azonosságát, formáló erőként működve.
Az első megközelítést a terület-marketing minden külső és belső célcsoportja
vonatkozásában értelmezhetjük és mérhetjük. Minden célcsoportnál ugyanakkor célszerűen
más-más identitás/személyiségkép alakul ki, elsősorban az őt érintő, az ő döntéseit
befolyásoló szempontok, indikátorok, jellemzők alapján. Éppen ezért ebben az esetben az
identitást sok-sok tényező, s célcsoportonként eltérő tényezőkről alkotott vélemény, attitűd
alapján mérhetjük majd. A térségek, település esetében számos síkon is értelmezhetjük majd
az identitást, úgymint például kulturális identitás, gazdasági identitás, de hogy mely elemek
válnak meghatározóvá az egy hosszabb fejlődés, változás, tudatos beavatkozás eredménye
lehet.
A második esetben az identitástartalom lényege annak létében van, azaz kialakult-e az
egyénben illetve az adott közösségükben az identitásérzés, s milyen mértékben. Itt a kötődés
mértékét, annak szintjét kell mérnünk, ezért lesz – első megközelítésben - egydimenziós a
fogalom szerkezete, konstrukciója. Lukovics (2003) helyesen mutat rá, hogy egy régió és
annak lakói közötti harmónia, egység az, ami meghatározza az adott térség személyiségét,
legalábbis – szerintem - egyik fontos tényezője lesz.
Sajátos adalékként, a helyi identitás mértékének lecsapódásaként szoktuk értelmezni, s
mérni az ún. elvándorlási szándékot. Az előzőekben már említett OTKA-kutatásunkban feltett
ilyen irányú kérdésünkre az országos mintánkban az alábbi arányú választ kaptuk.

25. Ábra Ha tehetné elköltözne-e jelenlegi lakhelyéről?
Saját szerkesztés OTKA-kutatás
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A következő oldalakon elsősorban az első megközelítéssel, az arra épülő modellel
foglalkozunk, hiszen az adott terület marketingjében, a terület versenyképességének
fejlesztésében meghatározó jelentősége van a róla meglévő ismeretszintnek, a róla –
különböző jellemzők, paraméterek alapján – alkotott elfogadottságnak, attitűdöknek,
imázsnak. Minél inkább egybeesik ez az ismeretszint, ez a kép, imázs az adott célcsoportok
döntési szituációkban megfogalmazott elvárásaival, annál valószínűbb, hogy mellette dönt,
annál sikeresebb lesz a terület, a város. A marketing lényegét éppen ebben határoztuk meg,
hogy ezt az imázst tudatosan építse, konkrét fejlesztéseken alapuló teljesítményekkel illetve
az eredmények megfelelő kommunikációjával. (lásd 2K-modell)
A marketingben, s így az RTM-ben is ugyanakkor nem egyszerű imázs-építésre,
hanem az adott termék, jelen esetben az adott terület tudatos pozícionálására törekszünk,
annak érdekében, hogy a célcsoportjaink ne csupán alkalmasnak, jónak tartsák, hanem a
versenytársaktól meg tudják különböztetni és jobbnak ítéljék azt. A klasszikus STP
(Segmentation-Targeting-Positioning) stratégia tehát itt is értelmezendő, nevezetesen a
megfelelő célcsoportok kiválasztása után sikeresen pozícionálni kell az adott területet,
megismertetni és elismertetni.
A pozícionálás lényege pedig a terület identitásának, a megkülönböztető jegyeinek,
értékeinek, előnyeinek a felépítése és elfogadtatása, pozitív elismertetése, a pozitív imázs
kialakítása. Az identitás tudatos építés nem jelent mást, mint a termék, jelen esetben az adott
terület, település márkává fejlesztését, hiszen így azon jellemzők, értékek, előnyök fogják
meghatározni a területről alkotott képet, imázst, melyet mi választottunk, mi tettünk
(másokhoz képest) versenyképessé, és mi ismertettük, fogadtattuk el célcsoportjainkkal. Az
identitás-építés így válik tudatos márkaépítéssé, az imázs, márka-imázzsá.
Az identitás-koncepció szakmai kereteit vizsgálva a vállalkozói marketing alapmegközelítéseiből indulhatunk ki. A vállalati identitás (CI=Corporate Identity) fogalma,
szakmai értelmezése jelentős átalakuláson ment át az elmúlt évtizedekben. Ezek a következő
korszakok voltak7:
1.

2.

3.

4.

7

Tulajdonos= arculat
(A vállalat és a vállalkozó fogalma szorosan összekapcsolódik, egyetlen személy, tulajdonos, alapító
határozta meg az identitást, a filozófiát, célokat, kommunikációs stílust.
Egy márka egy arculat
(A márkatermék volt hivatott az identitás megteremtésére, ahol egy cégnek egy márkája van. A gyártó
és márkája egymás szinonimájává váltak. A koncepció alapja, hogy egyetlen világos üzenettel a
környezet könnyebben azonosítja a vállalatot.
Design = arculat
Az ötvenes évektől jellemzi a vállalati arculatépítés gyakorlatát. A formatervezésben megvalósuló
koncepció gyakran elegendő volt, hogy fenntartsa a cég azonosságát. A termékek markáns vizuális
megjelenéseinek is köszönhetően őrizték meg a cégek identitásukat. Amerikában egyes ágazatok pl.
bankágazat, közlekedés és távközlés liberalizálása utat engedett a vállalati szerkezetátalakításoknak és
pozícióváltozásoknak.
“Vállalat = ernyő” identitás

Achterholt,G.(1991):Corporate Identity Gabler Vg. és Nyárádi-Szeles (2004): Public Relations 1.2. Perfekt kiadó alapján
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5.

6.

A hatvanas években a társadalomkutatások eredményei nyomán jöttek rá a cégek, hogy a fogyasztók
döntéseit egy termék, vagy szolgáltatás mellett az a képmás is befolyásolja, amelyet a vállalatról
kialakítanak magukban. Ez a képmás információkkal részben megváltoztatható. A vállalatok egymás
után indítottak image kampányokat a kívánt kép kialakítására, a cégidentitás környezet felé történő
közvetítése érdekében. Itt a design is túlmutat az esztétikán, funkciójában már komplex
marketingeszközként jelenik meg.
Image kontra önimage
A hetvenes években megerősödött a felismerés, hogy a fogyasztókban kialakult képet fedésbe kell
hozni a konkrét önképpel. Itt kezdődött a stratégiai gondolkodás korszaka az arculatelméletben, s
innen kezdve nem külön-külön tervezték, szervezték, ellenőrizték az egyes részlegek, funkciók céljait és
intézkedési programjait, hanem egészében vizsgálták fejlesztését.
Arculat = tőke
A kilencvenes évektől fokozatosan a cégek, termékek, márkák és a vezető személyiségek imázsának,
környezeti megítélésének, hírnevének komplexitása került a figyelem középpontjába, s
megfogalmazódik a hírnév, a pozitív imázs időigényes építésének feladata, tapasztalatai. A cégek és
márkáik piaci expanziója, a cégfelvásárlások rávilágítanak az arculat tőke jellegére.

Napjainkban párhuzamosan együtt él a kommunikációs szakmák és menedzsment
gyakorlatában a vállalat identitásának, a szervezet arculatának szűkebb és tágabb értelmezése:
- a szűkebb értelemben csupán a vállalati, formai megjelenését értik alatta, míg tágabb
értelemben pedig a vállalat formai megjelenésén túl az azonosság, a magatartás és az
egyediség napi tevékenységet determináló, tartalmi kérdéseit és a formával egységesen
értelmező/kezelő, felelős (vezetői) stratégiai gondolkodásról és komplex rendszerről
beszélhetünk. Ebben a tágabb megközelítésben a CI pozitív visszatükrözése, a reputáció, a
pozitív hírnév, imázs különösen fontos szerepet kap. A hírnév lényegében a közismertség,
közmegbecsülés, közvélekedés elemeiből építhető. Az arculat, a Corporate Identity, mint
hírnév – több más elemmel együtt – nem csupán az operatív üzleti döntések alapja és
befolyásolója, hanem piaci értékké válik.

HÍRNÉV

KÖZISMERTSÉG

SZEREPLÉS, PUBLICITÁS

KÖZVÉLEKEDÉS

KÖZMEGBECSÜLÉS

IMAGE

2.

3.

AMIT MONDASZ

TETTEK, TELJESÍTMÉNY
1.
AMIT TESZEL

AMIT MÁSOK MONDANAK RÓLAD

26. Ábra A hírnév elemei

forrás: Nyárády-Szeles (2003) 213.o
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Az is megállapítható, hogy az imázs - mely természetesen mindig szubjektív, azaz az
adott személy szűrőjén keresztül hat - mégis két oldalról építhető:
-

az adott vállalat tényleges, mondhatjuk objektív teljesítménye, amit cselekszik,
és az arculati, kommunikációs tevékenysége révén.

Ezen összefüggés különösen fontos, hogy világosan hasson egy vállalkozásnál, hiszen
egyértelművé teszi, hogy a cég megítélése, arculata, a hírnév, az imázs a teljesítmények és
kommunikáció ötvözete, ezek együttesen kell, hogy a cég figyelmének középpontjába
legyenek.
„A Corporate Identity a vállalaton belüli olyan stratégiai irányítást és ennek
megfelelő cselekvési tervet, olyan intézkedések összességét jelenti, amely összehangolva a
vállalat/szervezet osztályainak, részlegeinek és csoportjainak tevékenységét, a cég/szervezet
belső és külső minősítésének, értékelésének, megítélésének és hírnevének sikeres és
meghatározó tartalmú, tervszerű alakítását, építését célozza. A definíció alapján
megfogalmazható következtetések, értelmezések:
-

-

-

a CI, mint szerkezet, tudatos, egységes vállalati azonosság, amely sajátságos
összetéveszthetetlen jegyeket mutat fel befelé és kifelé. Az arculat, mint egész,
több mint a részeinek összege.
a CI, mint stratégia, koordinált és integrált kommunikációs munka, amely az
összes vállalati aktivitást összefogja, hogy a vállalat egységes legyen és
egységesen léphessen fel.
a CI, mint folyamat, vélemény és hangulatalakítás, amely a vállalaton belül és
kívül egyaránt tervezett és megformált a szervezeti célok irányába folyik.
a CI, mint eredmény, az a kép, amelyet a vállalat magáról, mint személyiségéről
piaci, a társadalom, a környezete és saját munkatársai számára kialakított és mutat.
(Goettsche, in: Nyárády-Szeles (2003. 269.o)

Igazából tehát egy igen összetett szakmai feladattal állunk szemben. A cég üzleti, piaci céljai
megvalósítását hatékonyan támogató CI-koncepció megvalósítása, változtatása egy olyan
komplex összvállalati tevékenység, melyben
1. meg kell találni a differenciáló, megkülönböztető tartalmi, szakmai, teljesítmény és
forma jegyeket,
2. stratégiai szinten, tervezetten kell előkészíteni,
3. a megvalósítás, nem egyszerű, s gyakorta nem rövid folyamatához, fontos
feltételeket, működő rendszert kell biztosítani, melyben a szakmai és
kommunikációs munka egyaránt fontos,
4. s mindezek alapján mérni kell, meg kell tudni ragadni a tevékenység eredményét, a
létrehozott CI-t.
A Corporate Identity koncepció alkalmas arra, hogy alapja legyen a régió- és
településmarketing pozícionálási, márkaépítési stratégiájának, majd az arra épülő
kommunikációs tevékenységnek. A CI koncepciót – bár elsősorban a kommunikációs és PR
szakirodalmakban terjedt el – mégsem tekinthetjük egyszerűen kommunikációs teendőnek,
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hanem – miként azt az RTM megközelítés lényegének, kompetencia-modelljének kifejtésekor
megmutattuk – a teljesítmény és kínálatfejlesztés, valamint a kommunikációs munka kettős
teendőjének.
City Mission
(CM)
marketingorientált kínálat, teljesítményfejlesztési stratégia (első K)

funkcionális stratégiák
és arra épülő
szakmai tevékenységek,
szervezeti megoldások,
teljesítmények

City
Identity
(CI)

Kommunikációs stratégia
(második K)

Integrált kommunikáció –
mint a CI megvalósítás
stratégiája, kerete
- feltételrendszer és
módszertan City Design
(CD)
City Behaviour
(CB)
City Communication
(CC)

azonosulás, „mi tudat”
„önkép”
belső irányultság
(koordináció, motiváció, teljesítmény,

City Brand
(Product Brands)
építése

pozícionálás, megkülönböztetés
külső – belső irányultság
(hihetőség, bizalom, elfogadás)

City Image/város-imázs, Brand Image/ márka-imázs
és termék-imázsok
(összetéveszthetetlen, stratégiai összhang, költséghatékonyság,
26. Ábra A CI-koncepció RTM adaptációjának szakmai keretei
forrás: saját fejlesztés
A területek, régiók és településekre alkalmazott Corporate Identity koncepció
márkaépítés, imázs formálás céljaihoz logikusan hozzárendelhetjük a 2K megközelítést, az
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előző fejezetekben kifejtett területek, települések marketingorientált fejlesztésének stratégiáit,
törekvéseit, valamint az ezeket támogató, kiegészítő kommunikációs (integrált
kommunikációs) aktivitást.
A koncepcionális modell kiinduló eleme az a küldetés (Mission, misszió), „a saját
lakosság jólétének szolgálata”, melyet az eddigiekben is, mint kiinduló alapcélt, rendező-elvet
értelmeztük. (A CI koncepciót pl. városra alkalmazva megalkothatjuk a City Identity
fogalmát. (Majd hasonlóan a county, country szavakkal is képezhetjük, de el is szakadhatunk
persze a „c” betű kényszerétől, de új kifejezést is alkothatunk közös nevezőként, amit Anholt
a Competitiv Indentity-ben talált meg.)
Az ábra képezi a felvázolt koncepciónk keretét, mely szerint
-

-

-

-

-

-

-

-

a CI kiinduló eleme a város missziójának, küldetésének, víziójának, illetve erre
épülő jövőképének (mint kívánt jövőbeni állapot), s szakmai törekvéseinek világos
megfogalmazása, mely, mint tartalmi, koncepcionális rendezőelv kell, hogy
működjön az egyes szakterületek résztevékenységének meghatározásában,
a konkrét szakmai törekvéseknek keretet, irányt a városfejlesztési döntései adnak,
melynek kialakításában jelentős szerepet játszanak a marketing tervezés
eredményei,
a városstratégiai döntések alapján készülnek a különböző funkcionális, részstratégiák, s kerül kialakításra a konkrét kínálatfejlesztési tevékenységek köre,
teljesítményei,
az ábrán tudatosan két irányra bontottuk a CI építését, formálását. A korábban is
hangsúlyozott szakteljesítmények és a kommunikációs közvetlen formálás
oldalára, melyek természetesen nem függetlenek, hanem egymásra épülten,
egymásra figyelve kell, hogy dolgozzanak, a CI építés tehát nem csupán
kommunikációs feladat, hanem az egész város ügye, ahol a marketing, a
domináns, integrált kommunikációs tevékenység teszi azt láthatóvá, majd méri azt,
s kezdeményezi szükséges változtatását.
a CI építésének kommunikációs támogatását az integrált kommunikáció
módszertani keretében lehet hatékonyan végezni, ez az a technika, melytől
kommunikációs oldalon alapvetően függ egy CI, egy újrapozícionálás sikere.
a CI kommunikációs megjelenítésében – legalábbis kiindulásként - három
klasszikus “tevékenység-elem” ötvözendő, a CB=mint mindazok magatartása, akik
a várost képviselik, megtestesítik, a CD= mint vizuális, formai arculati
megjelenítés, valamint CC= az a tudatos és komplex marketing, kommunikációs
eszközöket alkalmazó tevékenység, mely folyamatában kell, hogy támogassa a
célok, üzenetek és eszközök összhangjának megteremtésével az egységes
megjelenést, arculatot.
a CI kettős (belső és külső) funkciója egymást feltételező, de más-más hatású. A
belső megítélés, s az arra épülő identitás, azonosulás, lokálpatriotizmus fontos
segítője a külső, pozícionáló, megkülönböztető identitás, arculat építésének.
mind a belső, de különösen a külső identitás építésében meghatározó szerepe van a
márkának, melyek városmárkaként összesimulnak a CI-építéssel, míg önálló – a
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-

városhoz kötődő - „termék-márkák”, „szervezeti-márkák” megjelenésekor azt
erősítő, építő funkcióval bírnak.
az IMÁZS a CI, a márka lenyomata, visszatükröződése. A CI koncepció és az arra
épülő tevékenység a tudatos (márka)formálás, a cselekvés, míg az imázs annak
eredménye. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az imázs nem csupán a saját tudatos
CI-építésünk által alakul, hanem mind más belső és külső akaratlagos vagy
akartunktól független tényezők is formálják, s teszik különösen fontossá a CI
koncepcionális felépítését és gyakorlati megvalósulását.

Ha egy szervezet, jelen esetben egy város önképe, ön-imázsa és külső imázsa,
struktúrája és kultúrája között sok közös vonás van, akkor erős identitásról beszélhetünk, nem
véletlen hogy a belső és külső irányú közvetlen kommunikációs, illetve kommunikációs
hatású tevékenységek egyaránt fontosak. Az arculat/identitás alkotóelemeinek tartalmi
(szavak, tettek, struktúra, kultúra, önkép) és formai oldala (vizuális elmei) egyaránt van. A
két oldal viszonyában a tartalomé a meghatározó szerep, mely összefüggést a CI elméletének
axiómájaként értékelhetjük. Ha a két oldal egymástól elkülönül, azaz abszolút vagy relatív
értelemben egymástól független, akkor ellentmondás, arculati disszonancia van. Ebben pedig
találhatunk teljesítményhiányt, vagy jó teljesítményt nem visszatükröző kommunikációs
deficitet egyaránt. Az sem sikeres arány, ha a hatékony kommunikációs szépítő hatása el
akarja fedni a teljesítményhiányt, mert az hosszabb távon nagyon visszaüt.
Ha az arculat, CI tartalmi és formai, kommunikációs oldala egységet képez, azonos
mondanivalót, gondolatkört hordoz, ha egymást támogatja és egymásból építkezik, akkor
valós és sikeres/pozitív identitásról, egységes arculatról, hatékony pozícionálásról
beszélhetünk.
A kívánt hatás és minőség elérése érdekében mind a tartalom, mind a formai jegyek
terén fontos és szükséges a szándékok és tartalmak következetes képviselete és érvényesítése,
az azonosság. Az azonossága a kommunikációban hosszú távon a befogadóban az állandóság,
a folyamatosság, a megbízhatóság benyomását kelti, az üzenet befogadást nyer, hatásos és
hihető. Az eredmény olyan drága pénzen vásárolt erkölcsi tőke, bizalom, jó hírnév, amely
mint befektetés, a partnerekkel való kapcsolatokban kamatozik. A kultúrának, mint a működés
során ható értékeknek meghatározó szerepe van a szervezet, a város azonosításában és
megkülönböztetésében. Ez pedig meghatározza a teljes arculatának kialakítását, beleértve a
vizuális arculatot, illetve annak képi megjelenítését is. A szervezetek szeretnék, ha a közönség
bizalma megingathatatlan lenne irántuk. A bizalmat nehéz megszerezi. Ennél csak egy
nehezebb dolog van: a bizalmat megtartani. Ennek a bizalom-megszerzésnek és megtartásnak
egyik eszköze az arculat tudatos kialakítása.
Amíg a City Image önmagától, teljesen tervszerűtlenül, spontán módon is létrejöhet,
addig a city identity, a city brand mindig a város gazdasági, társadalmi, politikai, stb.
pozícióját és végső soron az iránta érzett bizalmat erősítő intézkedések összessége. Azoké az
intézkedéseké, melyeket a város fel tud, vagy fel akar mutatni. A vizuális arculat kialakítása
egy város életében különösen többrétű feladatot jelent. Egyik oldalról diplomáciai jellegű.
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Meg kell győzni a város minden vezetőjét az egységes vizuális arculat kialakításának
szükségességéről, hasznáról. Másik oldalról kreatív folyamat. Olyan egységes képet kell
festeni, amely a város egészére és termékeire, szolgáltatásaira igaz, amilyennek láttatni
kívánjuk.
A szervezetek életében a corporate identitynek a vezetési stratégia részévé kell válnia,
hiszen ez gondoskodik arról, hogy a szervezetet azonosítsák önmagával és
megkülönböztessék másoktól. Ezen alapelvnek kell érvényesülnie a területek, települések
esetében is. A corporate identity tehát meghatározza a város és szervezeteinek, képviselő
személyeinek kommunikációs politikáját, környezetével szembeni fellépését.
A CI építése – mint látjuk - két (belső és külső) irányú. Egyrészt a régió, település
lakossága, az itt élő, gazdálkodó szereplők körében kell egy olyan „mi tudatot” kialakítani,
mely révén erősödik a kötődés, a térség érdekében történő aktív cselekvés iránti szándék. Ez
az aktivitás gyakran csupán a polgárok, vállalkozások saját, mindennapi ügyeinek,
tevékenységének folytatásában jelenik meg, de meg kell, hogy jelenjen a határozottság, az
önbizalom, a kezdeményezőkészség, a közösségépítő rendezvények és kezdeményezések
formájában is. Sajnos válságrégiókban, a lakossági körében erős az elvándorlási szándék,
nincsenek meg azok a fogódzók és lehetőségek, melyek a gazdasági ellehetetlenülés,
elszegényedés mellett, talán azt egy kicsit kompenzálva is erősítenék a területhez való
ragaszkodást, kötődést.
Nem véletlen tehát, hogy külön kihangsúlyozandó a belső kommunikáció, a belső
kommunikációs, PR tevékenység szerepe, jelentősége. A stratégia egészének sikerességi
feltételeként is megfogalmazható a belső irányú tevékenység megalapozottsága,
hatékonysága. Nincs külső imázs-javítás a belső kommunikáció, PR eredményessége nélkül!
A „mi tudat” erősítése egy koordinált, jó motivációs rendszert alkalmazó, a
teljesítmények elismerését biztosító, megvalósító akciósorozattal lehetséges csupán. Az egyes
elemek, miként azt más vonatkozásban is kihangsúlyozhatjuk, erőteljes szinergia-hatást
indítanak el. Az lenne kívánatos, hogy a támogatott impulzusok révén a régióban, városaiban,
településein kialakuljanak, vagy újraéledjenek a hagyományok, a szokások és az azokat
megjelenítő események, mozgalmak pl. a sport, a művészetek, a helytörténet stb. területén. A
„mi tudat” erősítésében kiemelkedő jelentőségű az önkormányzatok és a települések
lakossága közötti kapcsolat minősége.
Mindezen kommunikációs, PR elemekre épülően elengedhetetlennek tartjuk a térség
települései közötti szervezeti és személyes, baráti, közösségi kapcsolatok kialakítását, ápolását
nem csupán a közvetlenül érvényesíthető gazdasági előnyök érdekében, hanem a lakosság
nem gazdasági életminőségi elemeinek érvényre jutása végett is. A külső kommunikáció
feladata emellett egy olyan egyediség kialakítása, a régió, település-azonosság tudatos
felépítése, mely révén egyértelműen megfogalmazódnak a jellemző információk, üzenetek, a
komparatív versenyelőnyök, megkezdődik a márkává válás. A külső közvélemény felé
megfogalmazandó üzenetek vonatkozásában igen körültekintően kell eljárni, hiszen a
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jelenlegi attitűdök megváltoztatása csak fokozatosan lehetséges, s ezért különösen be kell
tartani azon szabályokat, melyek a hihetőség, elfogadási készség, rokonszenv megteremtése,
bizalom kiépítése érdekében szükségesek. A kétoldalú kommunikáció következtében jól
befolyásolható, alakítható az adott terület, település megítélése. Az objektív tények és a
szubjektív, az egyes szereplőkben visszatükröződő kép között többnyire mérvadó
különbségek jelentkeznek, általában negatív irányban, s csak néhány esetben jobb, kedvezőbb
a megítélés, mint a reális helyzet. A kommunikációs stratégia feladata az objektív tények és
szubjektív imázs összhangjának megvalósítása.
A terület gyorsabb fejlődése, mint alapcél érdekében egy költség-hatékony
kommunikációs tevékenység révén kell megvalósítani azt a stratégiai összhangot, mellyel az
régió, város egyedisége, beazonosíthatósága, összetéveszthetetlensége biztosítható.
A City (vagy County, Country) Design nem más, mint a szimbólumok, a formai
arculati elemek egymásra épülő rendszere, mely egységes, összhangot mutató vizuális
megjelenítést eredményez. Elemei között megjelenik:
· a logó, mely széles körűen használható, s kiadványokon, rendezvényeken és
egyéb PR-értékű helyeken hatékonyan megjeleníti a térséghez tartozást,
képviseletet,
· a használata (akár módosított formában) sajátos minőségi garanciát jelenthet, mert
például támogatott kiadványok esetében, rendezvényeknél csak akkor
használható, ha az megfelel a szakmai elvárásoknak,
· védjegy - megyei készítésű termékekre helyezve, a gazdasági teljesítmény
javulását, a termék származás tekintélyének megerősítését szolgálhatja,
igazolhatja,
· a sajátos építészeti formai megoldások, avagy a kulturált útbaigazító táblák stb.
mind elemei a CD-nek,
A City (vagy County, Country) Behavior nem más, mint a régiót, települést valamilyen
szerepben megjelenítő, képviselő személyek, a lakosság szűkebb-tágabb körének viselkedése,
magatartása egymással és a régión kívüli közvéleménnyel. Itt a lakosság turistákkal,
látogatókkal szembeni vendégszeretete, nyelvismerete, nyitottsága, a megye vállalkozásainak
üzleti kulturáltsága, magatartása, a vezető politikai, társadalmi személyiségek
magatartásjellemzői, viselkedése egyaránt beletartoznak. A Behavior nemcsak PR
eszközökkel, (követendő minták megismertetése, díjak, elismerések stb.) hanem a képzés,
nevelés, kapcsolattartási készségek javítása által is fejleszthető.
A City (vagy County, Country) Communication azon közvetlen kommunikációs (és
nem csupán PR eszközök) szisztematikus alkalmazása, melyek együttesen fejtik ki
információs és befolyásoló hatásukat. Külön érdemes kiemelni az ún. nem eredendően
kommunikációs eszközök hatását, úgymint termékek, személyek, létesítmények,
szolgáltatások stb., melyek szintén fontos üzeneteket hordoznak rólunk. A minden
kommunikál szabály e vonatkozásban is működik. Az Identity a helyen tevékenykedő
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szervezetek intézmények közös erőfeszítésével, egységes akaratával, s az annak realizálását
biztosító menedzsment felállításával építhető.
A kommunikációs stratégia ebből eredő elsődleges célja egy szakmai együttműködési
rendszer létrehozása és a stratégia realizálását biztosító szervezeti, menedzsment feltételek
előírása, kialakítása. Ki kell, hogy alakuljon az adott területen érdekelt, együttműködő
partnerek egységes akarata a siker feltételeinek megteremtésében, az ahhoz biztosítandó
feltételek létrehozatalában, s a pozícionálás fő elemeinek meghatározásában.

3.4.

Márkázás a területek marketingjében

A „place branding” fogalmat, a területek márkázásának fogalmát Kotler et.al. (1993)
használta először, elsősorban városok, régiók, országok, vagy turisztikai desztinációkra, s a
turistákért, befektetőkért, látogatókért folytatott versenyre értelmezve. A márka az Amerikai
marketing Szövetség meghatározása szerint:”Egy név, kifejezés, formaterv, szimbólum vagy
ezek kombinációja, ami adott eladó termékét vagy szolgáltatását azonosítja és
megkülönbözteti a versenytársak termékétől vagy szolgáltatásától. A márka jogi formája a
védjegy. A márka azonosíthat egy terméket, egy termékcsaládot vagy az eladó minden
termékét. Ha a márkát az egész vállalatra vonatkoztatják, a preferált kifejezés a védjegy.”
Azaz a márka technikailag olyan jelek (név, jel, forma, stb.) kommunikációja, melynek célja
az azonosítás és a versenytermékektől való megkülönböztetés, míg tartalmilag a márka
genetikai program, meghatározza a termék jövőjét, a termék értelmét és jelentését adja, a
vállalati működés fókusza, amennyiben fenntartása köré szerveződnek a vállalati feladatok.
Az RTM-ben a márka technikai és tartalmi egységének megközelítését fogadjuk el. A
márkázás során alapvető törekvésünk, hogy beazonosítsuk azokat a tényezőket,
versenyelőnyöket, melyek az adott terület, hely identitását leginkább meghatározzák, másoktól
megkülönböztetik, beazonosítják, majd ezt megismertessük, tudatosítsuk, elfogadtassuk. A
területek, települések márkázási gyakorlatában több megközelítéssel találkozunk.
Klasszikus gyakorlat, amikor magát a földrajzi nevet használjuk márkanévként, ezt
törekszünk felépíteni, promotálni. A második esetben a termékek és a területek együttes
márkázása történik, mint például tokaji borok stb., s célja a származási hely előnyeit
hozzáilleszteni a konkrét termékmárkákhoz. A harmadik márkázás esetében komplex
folyamatról, mint az adott terület, hely marketing menedzsmentjéről beszélhetünk, elsősorban
az előzőekben általunk vázolt identitás-koncepcióhoz hasonló megközelítésekre épülően.
Anholt (2007) ugyanakkor már a Competitive Identity korszak beköszöntéről beszél, ahol
igyekszik túllépni a területek, települések márkázásában a vállalati gyakorlat egyszerű
adaptációján, s ezen belül, mint egyszerű kommunikációs tevékenységi megközelítésen.
Anholt kategóriája a Competitive Identity a nemzetek, városok versenyképességének
tényezőit keresi, tárja fel, s mindazon aktivitásokat tartalmazó stratégiaként, menedzsment
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tevékenységként értelmezi, melyek az adott országról, területről, városról alkotandó pozitív
megítélést építik.
A CI sikeres építése véleménye szerint is, nem csupán az adott ország termékeit
promotálja, hanem egy tudatos, koncepció mentén megvalósított fejlesztési tevékenységként,
stratégiaként működik.
Turizmus

Emberek

Márkák

Politika

Competitive Identity

Kultúra

Beruházás,

27. Ábra A Competitive Identity hatszöge

forrás: Anholt 2007.26. o.

A Competitive Identity alapvető elmélete arra épít, hogy egy ország kormányának
világos, jó elképzelése, ideája van arról, hogy mi is valójában az országa, milyenné is akarja
azt fejleszteni. A megnevezett hat kategóriát tekinti a „nemzeti márka” építését lehetővé tevő
területeknek, forrásoknak. Anholt ezen megközelítése a korábbi Nation Brand Hexagon
újrafogalmazás, ahol még az alábbi, tartalmában azonos megfogalmazásokat alkalmazta:
turizmus, export, emberek, kultúra-örökség, kormányzás, kül- és belpolitika, befektetésletelepedés. Az „anholti hatos” jó kiindulásnak bizonyult, az általa megnevezett alapvető
értékek képezik az adott ország márkájának főbb pozícionáló tényezőt, ugyanakkor
megtermékenyítette a témával foglalkozókat, s ma már több, ennél rendszerezettebb, új
elemekkel bővített megközelítésekkel találkozhatunk.
Az országimázs, ország-márkázás témájában – az országmárka tényezőit feltáró azok
értékét mérő - izgalmas szakmai viták, megközelítések bontakoztak ki az elmúlt évtizedben, s
több hazai tanulmány, doktori értekezés is készült, készül erről.
} „A rebranding ötlete Franciaországban a széles közvélemény által elfogadhatatlan
lenne, mert közös érzés, hogy Franciaországnak mások az alapvonásai, mint egy
vállalatnak. Egy vállalatot lehet rebrandingelni, de egy országot nem. Elképzelhető,
hogy egy mosópornak új nevet adunk… Egy ország méltóságot hordoz magában, nem
úgy, mint egy piacon kapható termék… Franciaországban elképzelhetetlen, hogy
Chirac megkísérelje az ország újramárkázását.” (Michel Girard 1999.in Olins 2004.18.
o.)
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} „Semmi újdonság nincs abban, hogy egy nemzetből márka lesz. Csak maga a
megnevezés, hogy márka, az az új. A nemzeti image, a nemzeti azonosság, a nemzeti
hírnév olyan kifejezések, amiket már régen használunk, és amelyek nem váltanak ki az
emberekből olyan zsigeri utálatot, mint az a szó, hogy márka” (Olins 2004. idézi
Papp-Váry 2009.7. o.)
} „Annak ellenére, hogy egy nemzet arculatteremtő tervének kidolgozása sokkal
összetettebb feladat, komolyabb koordinációs munkát követel meg, mint egy
kereskedelemi program kialakítása, a kettő lényege ugyan az. Mindkét márkateremtő
tervnek, a kereskedelminek és a nemzetinek egyaránt az a célja, hogy tiszta, egyszerű,
minden mástól megkülönböztethető vállalkozást hozzon létre, ami gyakran verbálisan
és vizuálisan is érzelmi elemek köré épül” (Olins 2004. idézi Papp-Váry 2009.13. o.)
Klasszikus márka

országmárka

Tiszta tulajdonviszonyok

Igazi tulajdonos nincs, minden ott élő az.

A menedzsment a tulajdonos döntése

A menedzsmentet állampolgárok választják.

CÉL: profit a tulajdonosnak

Cél. A polgárok jóléte, életképes közösség

Felülről vezérelt, top down kontroll

Alulról, közösségi értékek által, bottom-up

A márka imázsa néhány elemből áll

A márka imázsa rengeteg elemből állhat össze.

Konzisztens marketingkommunikáció kevés csatornán.

Többnyire nem koordinált kommunikáció sok csatornán,
ami javítható, de a konzisztencia aligha elérhető.

A márkanév kitalált, változtatható.

A márkanév nem változtatható meg.

A márka időleges.

A márka örökké akar élni.

(Papp-Váry Árpád 2007. 67.o.)

A klasszikus vállalati és az ország-márkázást összehasonlító táblázat jól ragadja meg a
lényegi különbségeket, de néhány vonatkozásban pontosítást, kiegészítést tehetünk:
- az ország-márka építése nem csupán alulról, bottum-up történik, hanem szükséges
a menedzsment tudatos tervező, „ország építő” munkája is (lásd 2K), de
kétségtelen, hogy sok szereplő formálja azt, igen komplex együttműködést kíván,
- az országmárka kétségtelen több elemből áll, de a hagyományos termékekhez
hasonlóan kialakítható az a kezelhető elemrendszer, mely annak lényegét
alkothatja,
- az országmárkát „egészében” és célcsoportok vonatkozásában egyaránt definiálni,
építeni kell,
- a márkanév megváltoztatására is számos példát találhatunk, hiszen sok új ország
jött létre, s többen a korábbi földrajzi keretek mellett is éltek a névváltoztatás
eszközével.
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Allen (2007.61.o.) A vállalati és a területi márkák összehasonlításakor az alábbiakat emeli ki:
Vállalati márka

területi, hely-márka

egy komponensű termék, szolgáltatás

több-komponensű termék és szolgáltatás

érintettek összefüggő kapcsolatai

szerteágazó érintettségi kapcsolatok

alacsony szervezeti komplexitás

magas szervezeti komplexitás

funkcionális

tapasztalati/hedonista

egyén-orientált

közösség-orientált

al-márka összetartozása,

al-márkák egyenlőtlensége, versengése

nyílt kormányzati szerepvállalás hiánya

nyílt kormányzati szerepvállalás

a termáék-attribútumok állandóak

a termék attribútumok szezonálisak

flexibilis termék kínálata

rugalmatlan termék kínálata

Az országmárkát pozícionáló elemek a szakirodalmi kutatásokban, eredményekben leginkább
az Anholtnál is megtalált tényezői körből építkeztek.
Nagasihma 1970

Üzletemberek és fogyasztók fejében élő kép, ismertség, hírnév, sztereotípiák, az ország tipikus
termékei, nemzeti jellegzetességek, hagyományok, történelem és politikai háttér

Wish, Deutsch,
Biener 1970

Földrajzi adottságok, gazdaság, politika, kultúra

Rot, Romeo 1992

Presztízs, (nemzeti termékek, márkák megítélése), design, innovativitás, szakszerűség (pl.
szorgalom, kemény munka, részletekre menő alaposság…)

Graby 1993

Fizikai elemek, kulturális elemek, személyiség elemek, kapcsolati elemek, kontrollált elemek,

Martin, Eroglu
1993

Természeti adottságok, gazdasági fejlettség, technológiai szint, társadalmi háttér, ott élő
emberek jellemzői,

Kotler et. Al 1993

Földrajzi adottságok, történelem, művészet, zene, állampolgárok, emberek fejében kialakult
eszmék és vélemények összessége,

Van Ham 2001

Földrajzi adottságok, történelem, etnikai motívumok,

Papadopulos 2002

Erős sztereotípiák, amelyek befolyásolják az összes lehetséges célcsoportok viselkedését, a
megítélés nagyban szituációfüggő

Kleppe, Iversen,
Stensaker 2002

Esztétikai és érzéki kvalitások összessége, mint az élmények, hitek, ideák, benyomások,
emlékezetek, amiket az adott személy az adott helyről birtokol

Denig 2004

Történelem, kultúra, ország nyelve, vallott értékek

Jenes 2005

Földrajzi-természeti adottságok, történelem, társadalmi tényezők, gazdasági-kereskedelemi
faktorok

Maurice 2007

Földrajzi adottságok, gazdaság, politika, kultúra, klíma, észlelés, ország mérete, személyes
elemek, szerzett információk

forrás: Törőcsik-Somogyi 2009. 22. o.összeállítása
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Az országmárkázás megközelítései között megtaláljuk a turizmus-orientált, ún.
desztinációmárkázás, az FDI alapú (a külföldi befektetők megnyerésére irányuló) márkázást
(Törőcsik-Somogyi 2009), azaz az egyes célcsoportokra irányuló tevékenységet. A
meghatározó dimenziók nemzetközi szakirodalmi kutatások elemzése alapján Jenes
(2009.46.o.) azt állapította meg, hogy 11 tényező köré illeszthetőek az országokat jellemző
tényezők, válaszok, úgymint
- Gazdasági állapot, berendezkedés
- munkaerőpiac, szakképzettség,
- politikai helyzet, berendezkedés,
- nemzetközi kapcsolatok (nemzetközi szerepek, konfliktusok)
- kulturális jellemzők,
- történelmi jellemzők,
- földrajzi jellemzők,
- környezet (tisztaság, környezetvédelem)
- emberek,
- Érzések (pozitív illetve negatív érzelmek)
- hasonlóság, rokonság
Érdekes összefoglalóként találjuk a szakirodalomban Gudjonsson (2005) országmárka
térképét.
természeti
erőforrások

városok

történelem

oktatás
illem

természet

földrajzi
adottságok

emberek

kultúra
karakter

országmárka
erőforrások

kultúra

oktatás

gazdaság

iparágak

politika

gazdaság

28. Ábra Országmárka hatás-térkép

szociális
rendszer

jog,
szabályozás

politikai
struktúra
forrás:Gudjonsson (2005.289.o.)

Az ország márkázásánál nem kevesebb aktivitást találunk a települések, városok
márkázási szakirodalmában. Maga Anholt is megfogalmazta a Nation Brand Hexagon

75

adaptált változatát, a City Brand Index-et, ahol a városok legfontosabb márkázási,
pozícionálási tényezőit nevesíti.
a hely

életstílus, a pulzus

a jelenlét

a potenciál

City Brand Index

az emberek

feltételek, adottságok

29. Ábra City Brand Index hatszöge

forrás: Anholt 2007.60.o.

Az első elvégzett City Brand Index számításakor az alábbi sorrend alakult ki az első
tíz helyen: London, Párizs, Sydney, Róma, Barcelona, Amsterdam, New York, Los Angeles,
Madrid, Berlin.

helyi sajtó, barátságok,
fotóalbum, szóbeszéd,
internet, ajándék-tárgyak,
emlékek

múltbeli tapasztalat, hírek,
termék-tapasztalatok,
szóbeszéd, oktatási
tapasztalatok, tv+sajtó,
reklámok, hírességek,
mozifilmek, internet

előzetes szándék a visszatérésre

előzetes
tapasztalat

az utazás pozitív
eredménye

szándék a látogatásra /
vásárlásra

utólagos
tapasztalat

tapasztalat
barátságosság, kommunikációs-szolgáltatások, múzeumok, kulturális programok,
biztonság, különlegesség, időjárás, szórakozás, éttermek, ételek, hotel-szobafoglalás,
látogatói információs szolgáltatások, közlekedés, költségek, repülőtér

30.Ábra A helymárkával kapcsolatos tapasztalatok modellje forrás: Allen 2007. 63.o.idézi:
Jenes (2009)54.o.
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A települések, városok márkázása esetében – Allen modellje szerint is - jelentős szerepe van a
célcsoportok előzetes tapasztalatainak, közvetlen helyismeretének. A pozícionálást, a
márkázást vizsgáló modellek révén illetve segítségével egyre több gyakorlati méréssel is
találkozunk, melyek a különböző dimenziók, szempontok alapján összehasonlítják az
országokat, településeket, városokat. Anholt például mindkét hexagonjának mérésére
dolgozott ki megoldásokat, részben skálák, részben pénzügyi mérés módszerével is.
ország

Brand Value/ GDP
(2004) (%)
152

BV per head of
population (USD)
60,963

Brand rating

USA

Brand Value
(USD Bn)
17,893

Japán

6,205

133

48,566

A

Germany

4,582

167

55,449

BBB+

UK

3,475

163

58,492

BBB+

France

2,922

143

48,724

BBB+

31. Ábra Nemzeti márkák pénzügyi értékelése

AA-

forrás: Anholt (2007 (45.o.)

Az előző oldalak összefoglalójából látható tehát, hogy számos próbálkozással találkozhatunk
a márkaértékek, márkaimázs értékek meghatározására vonatkozóan is. A márkaérték mérés
elméletében meglévő, jelentős szerepet játszó ún. erőforrás-alapú megközelítés (pl. Aaker
(1989), Day (1994)) jó kiindulást jelent az országok, városok esetében is számunkra, hiszen
az egész RTM-koncepciónkat is erre kezdtük el felépíteni. Mint láttuk a szakirodalmak (mind
az elméleti, mind a gyakorlati alapúak) többsége is az erőforrás oldalon kereste azokat a
jellemző dimenziókat, melyekkel a területek pozícionálása, márkázása jól megközelíthető.
A márkaérték mérés terén a területek esetében is - a vállalkozások, termék-márkákhoz
hasonlóan – találunk:
- fogyasztói, a célcsoportok megítélésén nyugvó,
- piaci alapú, elsősorban a szakértői, statisztikai elemzésekre épülő, a hozzáadott
érték mértékét mérő, megközelítéseket és
- pénzügyi méréseket is, mint a már említett anholti próbálkozást.
Sajátos városmárka értékmérést ad a már említett Mercer „Quality of Living”
életminőség indexe, ahol komplex erőforrás-alapú értékelést találunk. Az értékelési
kategóriái:
1. politikai és társadalmi környezet (politikai stabilitás, bűnözés, jogi szabályozás
stb.)
2. gazdasági környezet (valuta, árfolyamok, banki szolgáltatások stb.)
3. társadalmi-kulturális környezet (személyes szabadság, média, cenzúra stb.)
4. Orvos-egészségügyi szempontok (egészségügyi szolgáltatások, felszereltség,
fertőző betegségek, szennyvíz, szemétszállítás, levegőszennyezés stb.)
5. Iskolaügy, képzés (iskolák, nemzetközi képzés elérhetősége stb.)
6. Közszolgáltatások és közlekedés (vasút, közút, vízkészlet, posta telefon, repülőtér
stb.)
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7. Pihenés (éttermek, színház, sport és szórakozás stb.)
8. Fogyasztási javak (elérhetőségek, hús, hal, zöldségek, italok, autók stb.)
9. Lakhatás (épületállomány, felszereltség, szolgáltatások stb.)
10. Természeti környezet (éghajlat, természeti katasztrófák, állapot stb.)
A gyakorlati jellegű márkaérték mérés egyik legismertebb típusa a Young+Rubicam
Brand Esset Valuator (BAV-Márkaméter), mely hazai mérésében nagyon gyakran éppen a
Magyarország márka jelenik meg a legerősebbként. A BAV az ún. fogyasztói márkaérték
mérés példája, hiszen a célcsoportok étékelésén nyugszik. Négy dimenziót vizsgál, az
egyediséget, a relevanciát, a megbecsülést (elismertséget) és az ismeretet.
Az egyediség+relevancia= a márka vitalitása, míg a megbecsültség és ismeret = a
márka fejlettsége alapján az alábbi sajátos márka-portfólió szerkeszthető.

32. Ábra Márka-portfólió a BAV modellre épülően
Ha az egyediség megkopik, az ár válik meghatározóvá,
– A legtöbb márkának nagyobb a relevanciája, mint az egyedisége, a nagyon egyedi
márkák általában kevésbé relevánsak,
– Az egyedi márkáknál lehetőség van a relevancia bővítésére,
– Ha a márkát jobban kedvelik, mint ismerik, „szeretnélek jobban megismerni”,
– Ha a márka jobban ismert, mint kedvelt, „Jól ismerlek, nincs benned semmi
különös”
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33.Ábra Kommunikációs fókusz a márka életében

A Milward Brown ügynökség BrandZ mérési modellje a márkaértéket hierarchikus
szerkezetben ábrázolva a következő fázisokat különbözteti meg:
- jelenlét, (ismertség, ismeret)
- relevancia, (megfeleltség a fogyasztónak, a márkaígéret)
- teljesítmény, (elvárásoknak megfelel)
- előny,(versenytársakhoz képest)
- kötődés. (elégedettség, hűség, lojalitás)
Ez a megközelítés gyakran alapja a turisztikai desztinációk márkázásának,
marketingjének.
Az előző oldalak összeállítása jól érzékelteti, hogy igen változatos, de egymáshoz
nagyon közeli szakmai megoldásokkal találkozhatunk a márkák tartalmi építése, a márkák
értékének mérése terén. A márka-építés fő kérdéseit a területek, régiók, települések számára
az alábbiakban fogalmazhatjuk meg:
1. Milyen tényezőkre, milyen elemekre építsük fel a márkát, azaz milyen tulajdonságok,
teljesítmény alapján pozícionáljuk, különböztessük meg magunkat?
A sikeres márkaépítés egyrészt a paritásos, másrészt a differenciáló elemek megfelelő
kialakításán múlik
A paritásos elemek olyan asszociációk, amelyek a márka szempontjából nem
feltétlenül egyediek és más márkához is kapcsolódhatnak. Ezek az asszociációk
lehetnek kategória- és versenyképességi asszociációk. A kategória asszociációk azok,
amelyeket a fogyasztók a hiteles ajánlathoz alapvetőnek tartanak, vagyis a
márkaválasztás szükséges, de nem elégséges feltételei. A versenyképességi
asszociációk célja, hogy a versenytársak differenciáló elemeinek hatását kioltsa.
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A differenciáló elemek olyan tulajdonságok vagy előnyök, amelyeket a fogyasztók
határozottan kapcsolnak össze a márkával, pozitívan értékelnek, és úgy vélik, a rivális
márkák nem tudják ugyanezt nyújtani. A differenciáló elemeket alkotó erős, kedvező
és egyedi márkaasszociációk bármely tulajdonságra vagy előnyre támaszkodhatnak. A
paritásos elemek esetében elegendő, ha a fogyasztó megfelelőnek ítéli a márkát,
beleesik az elfogadási tartományába, differenciáló elemek esetében azonban a
márkának egyértelműen jobbnak kell lennie. A paritásos elemek kiválasztását a
kategóriához tartozás igénye és versenytársak differenciáló elemeinek hatástalanítása
mozgatja. A differenciáló elemek kiválasztásakor fontos, hogy a differenciálás a
fogyasztó szempontjából kívánatos elem legyen, és a márkatulajdonos képes legyen az
adott elem nyújtására. Fogyasztói szempontból ezt a relevancia, egyediség és
hihetőség kritériumrendszere határozza meg, vagyis a differenciáló elemet a fogyasztó
is relevánsnak és fontosnak kell, tartsa, egyedinek és kiválónak kell érzékelnie,
valamint hitelesnek és hihetőnek kell tartania. A márkatulajdonos szempontjából a
megvalósíthatóság, kommunikálhatóság és fenntarthatóság kritériumrendszerének
betartása biztosítja a differenciáló elemek sikerét, vagyis képesnek kell lennie a
differenciáló elem létrehozására, a fogyasztó számára hihető és megfelelően
alátámasztott kommunikációra az áhított asszociáció létrehozásához, valamint
megtartani, megvédeni és esetleg megerősíteni a megszerzett pozíciót.
2. Milyen marketing tevékenységgel valósíthatjuk meg a tervezett márkaerőt, hozhatjuk
létre a márkaérték minél magasabb mértékét?
A márka tartalmát meghatározó tényezőkört sok szerző leírásában bemutattuk már,
melyek között számos megközelítés elemeivel egyet érthettünk, másokkal kevésbé, de egyiket
sem ítélhettük teljes megoldást kínálónak. Egyik sem adott választ egyértelműen arra, hogy
egy terület, egy város „egészének” mindenki felé érvényesítendő márkát kell építeni, vagy
pedig célcsoportonként különbözőt, hiszen más-más tényezők jelennek meg differenciáló
elemként a döntéseikben. Van-e egyáltalán „úgy általában vett városmárka”, mint valami
közös, vagy csak a szegmensenkénti építésnek van értelme, s akkor a helyi lakosnak, a
turistának, a befektetőnek értelemszerűen más-más márka-tartalomra van szüksége.
Első megközelítésben azt gondolhatjuk, hogy nincs általában terület-márka, hiszen
mindenki, minden célcsoport a saját döntési helyzeteihez vár segítséget. Ellenben, ha
mélyebben belegondolunk, s elővesszük az üzleti analógiákat, akkor igenis értelmezhetünk pl.
városmárkát, mint egy sajátos ernyőmárkát. Ennek alapvető funkciója a fő azonossági elemek
meghatározása, az alapvető pozícionálással a figyelem, az érdeklődés megalapozása,
megerősítése, mely egyrészt megalapozza a célcsoport-orientált márkázást, illetve a
súlypontok, a sajátos súly-tényezők megadása által segíti a különböző „almárkák”
pozícionálását, építését, legyen az egy konkrét, az adott területről származó termék, vagy ott
tevékenykedő cég, vagy éppen egy kisebb területi egység. Az „általában vett”, egységes
területi márka kiindulópontja, alapja a célcsoport-orientált részletes márkázási
tevékenységnek.
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Mit is várhatunk el egy régió, egy település márkától, mely funkcióknak kell
megfelelnie a névhez társított alapüzeneteknek, pl. szlogennek:
- identifikációs funkció: lehetővé teszi a gyors és kifejező azonosítást,
- orientációs funkció: a földrajzi és teljesítményvonatkozású kiemeléssel világos
orientációt kell nyújtania,
- bizalmi funkció: ismertsége és reputációja révén bizalmat kell teremtenie,
erősítenie, mely átvihető a hozzá kapcsolódó márka-területekre,
- kompetencia-funkció: az adott terület specifikus kompetenciájával kell, hogy
kapcsolatban legyen
- imázs-funkció: pozitív kisugárzást kell mutatnia a belső és külső célcsoportok
irányába.

Kognitív
dimenzió

Affektív
dimenzió

Belső képek, asszociációk, a régió
földrajzi lehatárolása, jellemzőkkel
való leírása (imázs)

A régió jellemzői, értékei
Regionális
kötődés

Regionális
cselekvések
Konatív
dimenzió

Azonosulás a régióval (belső)
Érdeklődés a régió iránt (külső)

Belső: csökkenő elvándorlás,
elragadtatás a régióért,
Külső: turizmus, beruházások, cégek
letelepedése, bevándorlás

34. Ábra A régió-tudatosság intenzitási fokozatai (forrás: Blotevogel-Heinritz-Popp 1987.415.o.)

A terület-márka, mint sajátos „cégmárka” működhet, keretet adva a különböző
területeken, a különböző célcsoportok felé történő részletesebb pozícionálásnak, részletesebb
üzenet-rendszer kialakításának. A jól felépített terület-márka jelentősen segítheti a
vállalkozások, a konkrét termék-márkák piaci értékét is a származási hely pozitív hatásával,
mely a termékek jelentős körében fontos fogyasztói, vásárlói magatartást meghatározó
tényező, pl. élelmiszerek esetében.
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Régiómárka, mint fedőmárka
„kommunikáció”
Szavak,
szlogen

Képek,

Szimbólumo
k

Nyelv,
üzenetek

„események”

a régió külső képe

Nagy-rendezvények

„emberek”
a régió életstílusa
a régió lakossága
„társadalmi infrastruktúra”
kultúra

politika

gazdaság

társadalom

történelem

a régió önképe, belső képe

Kiállítások, vásárok,

„természeti, fizikai
infrastruktúra”
a régió területei, városai
a régió épületei, gyárai, emlékművei, termékei
a régió infrastuktúrája
a régió földrajzim domborzati, természeti adottságai

35. Ábra A régiómárka, mint fedőmárka egy komplex teljesítménycsomag számára
(forrás: Kirchgeorg 2005.595.o.)

A területek, térségek, települések márkázása nem egyszeri, nem egyelemű feladat,
hanem egy – gyakran bonyolult márkarendszer építésére van szükség.
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36. Ábra Márkarendszer egy turisztikai régióban forrás: saját fejlesztés
Különösen fontossá válik a márkaépítés a turizmus területén. Az előző ábrán egy
regionális turisztikai márkarendszer kereteit vázoljuk fel.
A márkastruktúra elemei összefüggnek, hatnak egymásra,
- a magasabb területi szintűek keretet, ernyőt jelente(het)nek, támogatják az alatta
lévőket, marketingben is,
- az egy szinten lévőknél a coopetition (együttműködve versenyezni) kell, hogy
működjön,
- fontos, hogy a desztináció és termékmárka mást jelentenek, de a termékmárkák
(lehetnek) részei a desztináció márkaépítésének,
- egy desztinációban, mely termék-típusra épüljön közös márkázás az az adottságoktól,
képességektől, piaci lehetőségektől, várható hatásoktól függ, ennek kiválasztási
kritériumait, szempontjait és a konkrét elemzést kell elvégezni,
- ki kell dolgozni, hogy kik, milyen egyes turisztikai és termékmárka tulajdonosok,
milyen feltételekkel használhatják a „közös márkajelzéseket”, elvezhetik annak
marketing előnyeit, keresletnövelő hatásait!
- Ki kell dolgozni
- az egész márka-rendszer elvét, működését, annak szükséges kutatási,
minősítési-, arculati- és működtetési, képzési rendszerét, ezen belül a
marketing, kommunikációs stratégiát kell rendelni hozzá,
A márka-rendszer hatékony megvalósítása csak a TDM-rendszeren belüli tudatos és
szervezett, határozottan irányított együttműködéssel lehetséges, ahol a partnerek egy
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„kompetencia-központot”, a klaszter típusú együttműködésen túlmutató szakmai partnerséget
tudnak létrehozni.
Egy ilyen típusú – a közösségi és vállalkozói szféra társulásán alapuló - kooperáció
nemzetközi példáit már megtalálhatjuk mind a területek, városok, mind pedig a desztinációmarketingben. Magyarországon több jó, ez irányba mutató kezdeményezést találunk,
különösen ott, ahol az adott terület okos önkormányzati támogatást ad, s nem pedig
kisajátítani akarja a TDM-eket. Ilyen esetben a szakmai, vállalkozói szféra bizalmi
együttműködése, feladatvállalása képes biztosítani a márkarendszer tudatos építését.

37. Ábra Márkarendszert építő kompetencia-központ a TDM-ben
forrás: saját szerkesztés

A márkaépítés fontos sikerkritériuma, hogy a márka-tervezés, a pozícionáló elemek
meghatározása, kialakítása után, miként sikerül egy integrált kommunikációs tevékenységgel
megerősíteni, felépíteni a márka valós imázsát. A kommunikáció integráltságának szervezeti,
tartalmi, pénzügyi feltételeit éppen a kompetencia-központon belüli koordináció tudja
biztosítani. A pozícionálás, a márkaépítés az RTM meghatározó feladata. Különösen fontos,
hogy elmeinek kiválasztása ne rögtönzött kreativitás eredménye legyen. Nem szabad egy
város, vagy egy desztináció összefogottabb marketing munkáját azonnal az azonosító,
pozícionáló elemek kidolgozásával, a szlogenek, alapvető kommunikációs üzenetek
kitalálásával, az „arculattervezéssel” kezdeni. Végig kell járni egy – nem könnyű – szakmai
folyamatot, annak érdekében, hogy egy konszenzussal elfogadott, megélt azonosító-jegyek
kerüljenek előtérbe, melyet az érintettek el tudnak fogadni, képviselni akarják, azaz
azonosulnak vele, s ugyanakkor a külső célcsoportok felé pedig a leghatékonyabb márka és
üzenet-rendszert képezik.
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A gyakorlati márka-építési folyamat fő tevékenységeit a következőképpen foglalhatjuk össze:
1. Brand Insight – elemzési szakasz, a márka-komplexitás felépítése és megoldása.
1. Belső kép elemzése (workshop esetleg primer kutatás) (jelenlegi imázs,
jelenlegi márka-örökség értékelése)
2. Külső kép elemzése (primer kutatás, interjúk, fókuszcsoport, megkérdezéses
kutatás)
3. Média-megjelenés elemzése,
4. Benchmark tanulmány, erősségek-értékek, stratégiák, sebezhetőség,
5. Szekunder trendek, elvárások, motivációk, szegmensek,
6. Információk-adatok elemzés, összegzése
2. Brand Options – karakteres opciók, pozíciók kialakítása, nemcsak egy lehetséges
megoldás van, alternatívákban is gondolkodjunk
1. Pozícionáló elemek felépítése – tények és érzelmek
2. Opciók, alternatívák és vitájuk, reális alternatívák,
3. Végső alternatívák „márkavilágának kialakítása”
3. Brand definiálása, kidolgozása
1. Visszacsatolás a szakértők, véleményvezérek felé – kiállítás
2. Döntéshozás
3. Brand Briefing – a kommunikációs, üzenet és design, márkatartalmak
kialakítása, marketing stratégia kidolgozása, realizálási feladatok és program.
Kívánatos Önkép
elvárások
(belső)

GAP-7

Érintettek,
döntéshozók által
kialakított Kívánatoskép

GAP-11

GAP-10

Kívánatos Külső-kép
elvárások
(külső célcsoportok)

GAP-5
GAP-8

Érintettek,
döntéshozók
által kialakított
Jelenlegi-kép
értékelés

GAP-6

GAP-1

GAP-2

Jelenlegi Önkép
értékelés
(belső)

GAP-9

GAP-4

Jelenlegi
márkaéértékmeghatározó
teljesítmény
(reális helyzet)

GAP-3

Jelenlegi Külső-kép
(értékelés)
(külső célcsoportok)

38.Ábra Brand-Gap-modell értelmezése
forrás: saját szerkesztés
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A márkázási folyamat elemzési szakasza, amikor mind a belső, mind a külső
jelenlegi kép mérésére, értékelésre kerül, számos eltérés, értékelési-rés kerül feltárásra. A
márkaépítés szakmai feladatának összetettsége, bonyolultsága alapvetően attól függ, hogy
milyen eltéréseket észlelhetünk a valós teljesítmények és a jelenlegi márkaimázs, milyen
eltéréseket a jelenlegi és a kívánatos, tervezett kép között. A vizsgálat keretét a gap-modell
logikájára alkotható „Brand-Gap-modell”, márka-eltérés-modell adhatja.
A lehetséges eltérések sokasága jól jelzi, hogy a márka-építés igen összetett feladat,
igen sok információt, eltérő értékelést, véleményt tudnia kell kezelni, befolyásolni, formálni.
A rések az alábbiak:
-

GAP-1: a terület, város jelenlegi adottságai, valós teljesítménye, s annak a döntéshozók, a
márkaépítésben közreműködők eltérő megítélése, mely származhat az elemzés gyengeségeiből, az
eltérő érdekekből, szempontokból.

-

GAP-2: a valós értékek, teljesítmény belső célcsoportok, lakosság áltani nem valós, nem teljes
elismerése az önképben, ami belső kommunikációs hibát jelez,

-

GAP-3: a valós értékek, teljesítmény külső célcsoportok áltani nem valós, nem teljes elismerése a
külső-képben, ami külső kommunikációs hibát jelez,

-

GAP-4: az önkép és külső kép eltérése, melynek oka az eltérő közvetlen tapasztalatokban, eltérő
informáltságban, eltérő érdek és érzelmi kapcsolatokban van,

-

GAP-5: eltérés a márkaépítésben döntéshozók, érintettek kívánatos, jövőbeni képre vonatkozó
eltéréseiben, a márkaépítés jövőbeni irányaiban, mely a tervezés, az azon belüli egyeztetések, szakmai
konszenzus-teremtés feladatát jelöli ki,

-

GAP-6: a jelenlegi és a kívánatos kép közötti esetleges diszkrepancia oka lehet tervezési hiba, az
erőforrások, lehetőségek rossz értékelése, rossz, irreális célkijelölés,

-

GAP-7: a kívánatos, jövőképre vonatkozó szakmai elképzelés és a belső célcsoportok elvárásainak
eltérései, mely mögött a meggyőzés, elfogadtatás, érdekharmonizáció gyengeségei húzódhatnak meg,

-

GAP-8: a jelenlegi önkép és a jövőbeni elvárások, a kívánatos önkép közötti diszharmóniát,
következetlenséget, eltéréseket mutatja, melynek oka az információhiány mellett az eltérő közvetlen
érintettségből, érdekeltségből fakadhat,

-

GAP-9: a külső célcsoportok jelenlegi megítélésének és jövőbeni elvárásainak eltérése, összhanghiánya,
mely hasonló szakmai, érdekeltségi hiányból, különbségből származhat,

-

GAP-10: az érintett tervezők, döntéshozók által megfogalmazott illetve a külső célcsoportok által
elvárt, kívánatos külső kép közötti eltérés mögött tervezési hiba, rossz célkijelölés, de eltérő célcsoporti
érdekek egyaránt lehetnek,

-

GAP-11: a kívánatos önkép és külső kép, elvárások eltérése, melynek oka az eltérő közvetlen
tapasztalatokban, eltérő informáltságban, eltérő érdek és érzelmi kapcsolatokban van.

Mindezen elemzésekre, értékelésekre tervezhető meg a tudatos márka-kép, s annak lényegi
elemei, valamint az építésének folyamata, teendői.
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A meghatározó elemet részletező további
pozícionáló elemek, előnyök és azt
megerősítő üzenetek
Meghatározó pozícionáló
elem, s fő üzenete

Meghatározó
pozícionáló
elem,
s fő üzenete

A meghatározó elemet részletező további
pozícionáló elemek, előnyök és azt
megerősítő üzenetek
Meghatározó pozícionáló
elem, s fő üzenete

Fő, magüzenet –
szlogen
pl. „Száz torony
városa”

Meghatározó
pozícionáló
elem, s fő üzenete

39. Ábra Márkamag és megtervezése
forrás: saját szerkesztés

A tervezési, alkotási folyamat eredményeképpen létrejön egy konszenzusos stratégia,
megoldás, mely meghatározza az alapvető pozícionáló elemeket, az adott területet „magüzeneteit”, a komplett, téma- és célcsoportonként meghatározott üzenetrendszert, s annak
főbb vizuális, design elemeit. Mindezen döntések alapján megalkotható a „terület-márka”
magja, mely a főbb pozícionáló elemek, üzenetek struktúráját, rendezi keretbe.
Az előző oldalakon bemutatott gondolatmenettel az RTM, a desztináció-marketing
összetett, sokelemű tevékenységének a fontosságát, tartalmi súlypontjait kívántam
összefoglalni, jelezve, hogy a marketing elméletében, módszertani modelljeiben egyre inkább
rendelkezésre állnak azok a technikák, megoldások, szabályok, melyeket a mindennapi,
átgondolt gyakorlat felhasználhat. A sikeres gyakorlat kulcselemei az alábbiak lehetnek:
- a versenyképesség és feltételei, tényezőinek helyes kettős értelmezése,
- a terület egészének és azon belül a turisztikai szféra marketingjének összefonódásának
biztosítása,
- a 2K alapú, a kínálat és kommunikáció együttes fejlesztését biztosító marketing,
- a közösségi (önkormányzati, civil) és a vállalkozói szféra marketingjének
együttműködése,
- a marketing-tevékenység kerete a – kettős megközelítést érvényesítő - identitásalapú
márkaépítés megvalósítása,
- a turizmus területén is sokelemű márkarendszer együttes menedzselése szükséges,
- a marketing-, márkamenedzsment megvalósítása csak – az egyszerű klaszter alapú
működést meghaladó – a teljes érintetti (stakeholder) kört összefogó, „kompetenciaközpont” típusú, tudatosan tervezett és irányított tevékenység mentén lehet sikeres,
- a kompetencia központ révén egy integrált kommunikációs tevékenységre törekvéssel
lehet a márkaépítés hatékonyságát biztosítani.
Az előző oldalakban röviden áttekintett elemzésekre épülően az alábbi tézisben foglaltam
össze ez irányú eredményeimet:
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T.6.: A térségek, települések marketingjének központi modellje az identitás-koncepcióra
épülő tudatos márkaépítés a területi és termékmárkák összehangolt rendszerének kialakítását
igényli. A márkarendszer építése érdekében az érintetteket tömörítő kompetencia-központ
elven működő együttműködés kialakítása szükséges, melynek egyik klasszikus modellje lehet
az általam bemutatott turisztikai desztinációkra történő alkalmazása. A márkázást, s az azt
megvalósító integrált kommunikációs tevékenységet egy 11 elemű GAP-elemzéssel célszerű
megalapozni.

4. Módszertani és szervezeti megoldások az egyetemi marketingben
Az elmúlt évtizedben egyre szélesebb körben honosodott meg a felsőoktatási
intézményeknél a marketing alkalmazásának szándéka és törekvése. A marketingorientáció
megjelenése és elfogadása ugyanakkor lassan, a felsőoktatási piac kifejlődésével
párhuzamosan, de óvatos gyakorlati lépésekben történt. Hosszú éveken át, sőt még gyakorta
napjainkban is elsősorban csak a kommunikációs és PR tevékenység szükségességéről, vagy
még inkább leegyszerűsítetten ún. beiskolázási tevékenység alkalmazásáról szólnak az
intézményi szándékok, míg a marketing további funkciói, eszközei csak látensen, látszat,
indirekt módon jelennek meg. Ritkán látni arra szándékot, hogy egységes szemléletben,
integrált formában törekednének kihasználni az egyetemek, a főiskolák a marketing tudomány
és szakma lehetőségeit.
Így általában nem készülnek marketingstratégiák, vagy ha megjelennek, igen eltérő
tartalmú anyagok születnek a felsőoktatási intézményeknél marketing stratégia címszóval,
esetenként önálló koncepcióként, vagy az intézményfejlesztési stratégiák egy-egy
fejezeteként. A marketing tevékenység szervezeti, operatív realizálását, a realizálás
feltételeinek biztosítását nagymértékben befolyásolja, hogy miként is definiálja az intézmény
annak hatókörét, hogyan értelmezi a releváns piacait, mennyire kívánja azokat összehangoltan
kezelni. Az alkalmazói gyakorlat felé jelentős adóssággal bír az egyetemi marketing elmélete,
hiányoznak a rendszerező elemzések, a szakmai-módszertani modellek, megoldási javaslatok.
Jelen tanulmány az alábbi kérdésekre tér ki:
-

Melyek a felsőoktatási intézmények marketingstratégiai terepei, releváns piacai?
Milyen dimenziókból, irányokból tevődhet össze az integrált marketing tevékenység?
Melyek a felsőoktatási marketingstratégia főbb elemei, modelljei?
Melyek a stratégiák realizálásának szükséges szervezeti, szervezési megoldásai?
Hogyan mérhető a felsőoktatási marketing gyakorlatának hatásossága, hatékonysága?
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4.1. Sokelemű, összekapcsolódó piacok és célcsoportok
Az első, s legközvetlenebb egyetemi piacunk az ún. oktatási piac, a tudásátadás piaca,
ahol a hallgatókért, mint leendő tudás-fogyasztókért, felhasználókért, vevőkért folyik a
verseny. E piacon a vásárlói magatartás izgalmas, bonyolult folyamat, sajátos Buying Center
effektusok is működnek, hiszen a vásárlói döntési folyamat szerepei megosztottak. A
döntéshozó szerepet a leendő hallgató gyakran kénytelen átengedni, (szülőnek, a beiskolázó
cégnek), a finanszírozás is gyakorta külső (államilag támogatott, szülői, illetve
cégfinanszírozás), s jelentős befolyásoló szereplők jelennek meg, (család, középiskolai tanár
stb.). Az információgyűjtés, s annak szelektálása sokelemű és többnyire hosszú folyamat, igen
eltérő intenzitással.
Oktatási (tudás átadási) piac
Leendő hallgatók

Állam

Szervezetek

Munkaerőpiac

Felsőoktatás intézmény
erőforrásai, kompetenciái
oktatók, kutatók,
személyzet,
infrastruktúra,
hallgatók,
hírnév, márka
pénzügyi forrás
-

Végzett diplomások

Egyéb termékek, szolgáltatások

Termék és szolgáltatáspiacok

Képzési programok

Kutatási kompetenciák, Szellemi
termékek

Kutatási-, innovációs (tudásteremtési) piac

40. ábra A felsőoktatási intézmények piaci, stratégiai terepei
Az oktatási piac vevői oldalán a három szereplő (egyén, állam, szervezetek)
felsorolását az indokolja, hogy ez a három döntéshozó, finanszírozó megnyerése
(költségtérítéses diák, állami támogatott férőhelyek elérése, cégeknek szóló programok terén)
a felsőoktatási intézmények oktatási kompetenciái és termékei értékesítésének alapfeltétele.
Az oktatási piac kivételes sajátossága, hogy a felsőoktatás oldaláról értékesítési
(eladjuk az oktatási szolgáltatást) és sajátos beszerzési piacként egyaránt értelmezhető, hiszen
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a hallgatók a felsőoktatási intézmények inputjai, erőforrásai lesznek. A hallgatók az oktatás
igénybevevőiként és egyben közreműködőjeként nagymértékben meghatározzák annak
sikerességét, eredményességét. (Bay, D., Daniel, H. (2001)) Ezen (hallgatói) erőforrások
felkészültségi minősége és a képzés során tanúsított magatartása, munkája jelentős mértékben
meghatározza a későbbi „késztermék” (a már végzett, diplomás hallgató) munkaerő-piaci
sikerességet. A beszerzési marketing ritkán használt fogalma itt közvetlen értelmet kap,
különösen majd akkor, ha csökken az intézmények „hallgató-szám függősége”, növelhetőek
lesznek a felvételi követelmények, erősebb lesz a szelekció.
A hallgatók, mint az oktatási szolgáltatás vevői és alanyai kettős státusza sajátos
konfliktus-helyzetet teremt, különösen akkor, ha az intézmények nem csupán a „tudásminőségben”, hanem a mennyiségben is érdekeltek. Napjainkban az intézmények közvetlen,
részben rövidtávú finanszírozási szempontú érdeke, hogy minél több hallgatója legyen, minél
többen vegyék meg programjait, ugyanakkor hosszabb távon, presztízse, megítélése, munkája
minősége szempontjából a későbbi kibocsátáskor pedig az lesz számára fontos, hogy minél
felkészültebb, minél piacképesebb végzősöket „értékesítsen” a munkaerőpiacon, hiszen
képzési tevékenységének, s ez által az egész intézményének megítélése alapvetően az output
oldal minőségén alapul. Ezt a látszólagos ellentmondást jelentős mértékben éppen a tudatos,
jól megválasztott marketinggel lehet megoldani.
Ugyanakkor persze a munkaerőpiac, az oktatók, kutatók, munkatársak
vonatkozásában, mint egyértelmű beszerzési piac is működik a felsőoktatási intézmények
számára, mely különösen felértékelődik az akkreditációs követelmények miatt kialakult
„minősített oktatók” sajátos, egyre erősödő kereslete révén. A felsőoktatási intézmények
mindkét „beszerzési piaca” egyre inkább kínálatkorlátos, az intézményeknek, mint vevőknek
egyre intenzívebben kell megjelenni, alkupozícióit javítani. Különösen fontossá kezd válni az
oktatói-kutatói munkaerő-piaci verseny, mely a „beszerzési oldal” mellett felértékeli az ún.
belső marketinget, kommunikációt is, hiszen meg kell tudni tartani a jól képzett oktatókat,
kutatókat a növekvő felsőoktatási és vállalkozási csábítások időszakában.
Hagyományosnak tekinthető a kutatási kompetenciák, szellemi termékek, innovációs
tevékenységek ún. tudásteremtési piaca, melyek egyre inkább minősítő, pozícionáló
szemponttá válnak a felsőoktatási intézmények versenyében (pl. kutatóegyetemi státusz
elérése). Különösen erősödik ez a folyamat az oktatási kínálat – például a bolognai folyamat
által is támogatott – sajátos strukturális sztenderdizálásának folyamata révén, s azáltal is, hogy
az intézmények működésük, fejlődésük érdekében egyre nagyobb forrást éppen a kutatási
tevékenységek értékesítéséből, bevételeiből kell, hogy előteremtsenek. Ugyanakkor a
versenytársak között nem csupán a más felsőoktatási, állami intézmények, hanem a
vállalkozói-szféra kutató, szolgáltató cégei és a különböző magán, alapítványi felsőoktatási
intézmények is sajátos, gyakran az állami intézményekénél előnyösebb külső, belső
szabályozási feltételekkel jelennek meg.
A hagyományos termékek-szolgáltatások piacán való felsőoktatási megjelenés is
fontos része az intézmények piaci jelenlétének, ahol az ingatlanhasznosítástól, az egyszerű
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termék és szolgáltatásnyújtásig hasznosíthatóak az intézményi adottságok, berendezések,
kompetenciák.
A felsőoktatás e négy-piaci modelljének alapvető sajátossága, hogy igen intenzíven és
közvetlenül összefüggnek, összekapcsolódnak részpiacai. Az intézmény csak egy komplex,
minden piacára irányulóan összehangolt, tudatosan menedzselt piaci munkával lehet
eredményes. A piaci eredményesség mellett természetesen a felsőoktatási intézmények
működésének fontos elve, motorja az a társadalmi feladat, érdek, mely egy ország
értelmiségének képzésében, a tudományos-szellemi teljesítményét meghatározó szerepükben,
felelősségükben jelenik meg, melyet az államon kívül még sok más szakmai, civil szereplő
mozgat és befolyásol. Ezért az egyetemi marketing a társadalmi marketing megközelítésre
kell, hogy építsen, azaz az egyes intézményi, mint szervezeti marketingnek kooperálnia,
ötvöznie kell az adott társadalmi érdekben érintett, érdekelt szereplők (nem csupán) elvárásait,
hanem figyelembe kell vennie, adott esetben integrálni kell mások marketing aktivitásait is.
(pl. az adott város marketingjével történő kooperáció)
Az alábbiakban összefoglaljuk a marketing-célcsoportok legfontosabb
sajátosságait, az irányukba megoldandó marketing feladatokat (Piskóti 2008):
1. egyetemi oktatók, kutatók, munkatársak:
- Azonosulás az egyetem céljaival, az azok érdekében való aktivitás erősítése, kezdeményező-,
együttműködési készség, a „mi tudat”, az intézményi lojalitás, elkötelezettség kialakítása,
alkalmazotti elégedettség elérése, az oktatói-kutatói kar fejlődése, fejlesztése, megőrzése
érdekében.
2. hallgatók,
1. Jelenlegi hallgatók,
mint „felhasználó” legyen elégedett az oktatással, oktatói kapcsolattal, kutatási lehetőségekkel, jövőbeni
munkalehetőségekkel, legyen együttműködő és azonosuló az intézménnyel (hallgató-oktató kapcsolat,
hagyományok ápolása, aktív közéleti tevékenység, jó szakmai teljesítmény, az egyetem presztízséért,
természetes pr-es tevékenység folytatója.). Ők a jövőbeni hallgatók fontos befolyásolói, ugyanakkor
pedig fontos partnereink, s végzettekként, mint „termékek” jelennek meg a munkaerőpiacon, ezáltal az
intézményi megítélés fontos meghatározói is,
2. potenciális hallgatók, (középiskolások, bachelor-végzettek, felnőtt és továbbképzés lehetséges
alanyai)
mint „vevők” ismerjék az egyetemet, akarjanak itt tanulni, már középiskolában legyen folyamatos
információs kapcsolat velük, a más intézményben végzett alapdiplomásokkal való kapcsolattartás az
intézménnyel való együttműködésre is épüljön, a vállalkozásokkal való kapcsolattartásban a felnőtt- és
továbbképzés potenciális hallgatóit is elérhetőek,
3. egykori hallgatók, (személyükben, s szervezetükkel)
Kapcsolat ápolása kiemelten fontos, mert szakmai partnerek, megrendelők, potenciális posztgraduális
vevők, lehetséges szponzorok, kötődésük révén „önkéntes PR-esek, imázsformálók”, s további
keresletként, vevőként jelennek meg piacainkon.
3. középiskolák,
1. pedagógusok,
a középiskolás felvételizők legerősebb befolyásolói, fontos hogy ismerjék és elismerjék az intézmény
oktatását, kutatási, szakmai eredményeit, a hallgatókat váró feltételeket, fontos a velük való partneri és
kölcsönösen segítő kapcsolat kialakítása.
2. a diákok szülei,
a középiskolás felvételizők másik legerősebb befolyásolói, fontos hogy ők is ismerjék és elismerjék az
intézmény oktatását, eredményeit, a hallgatókat váró feltételeket, feladat a minél több kapcsolati
lehetőség teremtése velük.(kultúra, szakmai program, sport, stb.)
3. Mindkét szegmens potenciális hallgatói kört is képezhet.
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4. Szakmai, tudományos, civil szervezetek,
- Partnerek az oktatásban-kutatásban, véleményformálók a szakmai, széles társadalmi
közvéleményben, döntés-előkészítők és befolyásolók az üzleti-, politikai döntéshozóknál, a velük
való együttműködés közvetlen előny, s közvetetten imázs-formáló.
- Egyes intézmények versenytársak, ahol a konkurenciával szembeni érdekeink érvényesítése
mellett, a stratégiai együttműködés is szükséges lehet.
5. Törvényhozói, kormányzati, önkormányzati döntéshozók,
- Az egyetem életét közvetve/közvetlenül befolyásoló, szabályozó országos és helyi döntések
meghozói, befolyásolói. Cél, hogy ismerjék az intézményt és érdekeit, s vegyék azokat figyelembe
a döntéseknél.
6. Társadalmi, gazdasági- élet szereplői,
- alapvetően „vevőink vevői”, azaz végzett diákjaink foglalkoztatói, együttműködő partnerek az
oktatásban, megbízók, megrendelők, partnerek az oktatásban, a kutatásban, alapvető érdek az
ismertségünk, elismertségünk javítása, velük való szakmai kapcsolat erősítése, új kapcsolati, közös
vállalkozási formák, klaszterek, hálózati együttműködések kialakítása,
- számos esetben szponzorok-támogatók, egyes szakmai kérdésekben lobbi-partnerek, itt érdekünk a
kölcsönös tájékoztatás, érdekek ismerete, közös fellépése elérése.
- az 5. és 6. célcsoportok a területi és egyetemi marketing célszerű összekapcsolására hívják fel a
figyelmet, hiszen egymás sikerének közvetlen szereplői, meghatározói.
7. Más - felsőoktatási intézmény,
- Egyrészt versenytársak, másrészt oktatási-kutatási együttműködés révén partnerek a szolgáltatási
színvonal növelésében, az aktív verseny mellett, egyes esetekben a coopetition – azaz az
„együttműködve versenyezni elv”, és gyakorlat is érvényesülhet, akár az egyetemek által integrált
hálózat keretében.
8. Média,
- A média egyrészt eszközünk a marketingben, másrészt esetleg partnerünk lehet a
kommunikációban, de csak az érdekek egyezősége esetén, melynek kialakítása jelentős marketing
feladat.

4.2. Marketingstratégia - piacelemzés és befolyásolás a 2K
mentén
A közvetlen piaci eredményesség fontos meghatározója tehát, hogy az intézmény
miként tudja értékesíteni, elismertetni képességeit, kompetenciáit, hiszen olyan szolgáltatásterméket kínál, mely a fizikai javakkal ellentétben nem egyszerűen megítélhető, minősége
csak a szolgáltatás, a képzés igénybevétele során, vagy éppen a kutatás zárását követően derül
ki. A marketing feladata, hogy találja meg a szolgáltatások, a kompetenciák
„tárgyiasításának” megoldásait, a „bizalom” értékesítésének eszközeit, hogy ez által is
pozitívan befolyásolja a döntéseket.
A felsőoktatási intézmények piaci döntései imázs-orientáltak, hiszen az intézmény
iránti – sok-sok információ, impulzus, előzetes tájékozódásra épülően – a bizalom, a reputáció
alapján választják képzőhelynek, vagy adnak neki kutatási támogatást, megbízást. Nem
véletlen, hogy először a public relations típusú tevékenység nyert elfogadottságot az
egyetemeken, s hosszú folyamat a komplex marketingorientáció elterjedése, természetessé
válása.
A felsőoktatás-marketing az intézmények piacaira irányuló tervezett, stratégiai és
taktikai – imázsorientált, márkaépítő - tevékenysége, melynek keretében az erőforrásai,
kompetenciái hasznosításával a tudás-intenzív termékeit, szolgáltatásait oly módon értékesíti,
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hogy célcsoportjai, „vevői” elégedettségét tartósan elérje, s ezzel az intézmény hosszú és
rövid távú gazdasági és társadalmi céljai elérését támogassa.
E definícióban fontos sajátosságként kell kiemelnünk a gazdasági és társadalmi célok
együttes érvényesülésének követelményét, ahol a társadalmi cél nem csupán erkölcsi
követelmény, hanem a mindenkori kormányzati szabályozás által ösztönözve, irányítva
megjelenő elvárásoknak való megfelelésként kell, hogy megjelenjen. Ugyanakkor a jó
marketingmunka jelentős mértékben hat a szervezeti célok tartalmának meghatározására is.
Az egyetemi marketing tevékenység általános és közvetlen céljai természetesen az
egyetem fejlesztésének stratégiai céljaiba beépülnek, befolyásolják azokat, majd szolgálják,
leképezik azok megvalósítását. Az intézmény fejlesztésének stratégiai céljai, melyek
ugyanakkor éppen a tudatos piaci, marketing-elemzések, belső auditok alapján kerülnek
megfogalmazásra - meghatározzák:
- a marketing tevékenység stratégiai lehetőségeit és teendőit, fő üzeneteit, (pl. kutatóegyetem, integrátor szerep egy hálózati együttműködésben, szakok összetétele, kutatási
kompetenciák, befektetési lehetőség, stb.)
- a marketing szükséges komplexitását, intenzitását, hiszen a feladathoz kell igazítani
a marketing méreteit, valamint
- az alkalmazható szervezeti és szakmai megoldásait egyaránt.
A felsőoktatási intézmények piacainak többeleműsége egy igen összetett marketing
szemléletet, kíván, melynek klasszikus értékesítés-orientáltsága mellett több iránnyal, több
súlyponttal kell rendelkeznie. Integrált megközelítésre van szükség, melyben a beszerzési
marketing, a belső marketing, a versenytársakkal kapcsolatos és a társadalmi marketing
aspektusok egyaránt meg kell, hogy jelenjenek az egyszerű értékesítési feladat mellett.

Társadalmi közvélemény,
csoportok

Beszerzési marketing

Értékesítési marketing
Felsőoktatási
intézmény
Belső marketing,

Értékesítési piacok

„Beszerzési” piacok

Public, társadalmi marketing

Verseny-marketing
Versenytársak, partnerek

41. Ábra Integrált marketing megközelítés az egyetemek számára
(saját szerkesztés Meffert (2000) alapján)

Emeljünk ki néhány sajátosságot, ebből az összetett rendszerből.
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1.

2.

3.

A beszerzési marketing jelen esetben különösen fontos résztevékenységgé válik,
hiszen több iránya, feladata van:
- ide sorolható a beiskolázási tevékenység, mely az egyetem oktatásának „inputját”
a hallgatókat eredményezi. Igaz, hogy egy olyan sajátos piacon, ahol a másik
oldal, „az eladó” alkuereje és döntési pozíciói is erősek, hiszen többnyire több
lehetőség, több intézmény közül választhatnak a leendő diákok.
- azért is különösen érdekes ez a beszerzés, mert a felsőoktatási intézmények úgy
tudnak inputjaikról gondoskodni, hogy meggyőzik a tanulni vágyókat, hogy az ő
intézményi kompetenciái, oktatási képességei alkalmasak arra, hogy ott
tanuljanak, azok segítségével szerezzenek tudást, fejlesszék egyéni képességeiket,
kompetenciáikat, mert akkor a diplomaszerzés után azokat eredményesebben
tudják, (akár az intézmény segítségével is) majd értékesíteni a munkaerőpiacon. A
beszerzési marketing nem más, mint a kompetenciák értékesítésére épülő
kölcsönös szelekció. Egy olyan sajátos cserekapcsolatról van szó, ahol mindkét
oldal egyszerre eladó és vevő egyaránt. Az intézmények kompetenciákat adnak el,
s inputokat vesznek, míg a diákjelöltek (vagy a finanszírozó) fizetnek a
kompetenciákért, s ugyanakkor a vevők képességükkel alanyai, tárgyai lesznek a
felsőoktatási intézmények egyik fő „termelő” tevékenységének, az oktatásnak,
melynek tárgyiasult eredményei, az „értékesítendő” terméke éppen a hallgató lesz.
- a beszerzési marketing másik dimenziója a munkatársak, oktató-kutató és segítő
személyzet biztosítása, szinten egy sajátos, változó, egyre inkább kínálat-korlátos
piacon.
- s természetesen beszerzésre kerülnek hagyományos termékek és szolgáltatások, az
eszközöktől, a technikától kezdve az építőipar, takarítás stb. keresztül, mint más
hagyományos szervezetnél is.
Az értékesítési marketing oldalnak is több dimenziója van:
- klasszikus értékesítésként jelenik meg az intézmény különböző helyiségeinek,
szolgáltatásainak eladása, értékesítése, s hasonlóan egyértelmű
- azon szakmai ás tudományos képességek, innovációs szolgáltatások piacra vitele
is, mint pl. kutatási programok végzése, szakértői tevékenység, műszeres
vizsgálatok végzése, vagy éppen célzott képzési programok, tréningek nyújtása
cégeknek, szervezeteknek.
- e mellett ugyanakkor van egy másik sajátos értékesítés is, a végzett hallgatók,
mint az oktatási tevékenység „termékeinek” munkaerő-piaci elhelyezkedése, mely
a felsőoktatási tevékenység minőségének, eredményességének fontos mércéje. A
„diploma-értéke” kifejezője az intézmény szakmai munkájának, melynek
építésében elfogadtatásában elengedhetetlen a marketingtámogatás. Ezen
intézményi marketing terület sikere nagyban megkönnyíti a végzettek egyéni,
személyes marketingjét, ön-értékesítési tevékenységét, hiszen az ő személyes
kompetenciáinak színvonalát – nem csupán az érdemjegyekkel - hanem az
egyetem, főiskola elismertségével maga az intézmény is garantálja.
Mindezekből következik, hogy az ún. belső marketing feladata, teendői is igen
sokrétűvé válnak.
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5.

nem csupán arról van szó, hogy – bár kiindulásként ez a legfontosabb – hogy el
kell fogadtatni a marketing tevékenység szükségességét, (ezen lassan túljutottunk
az elmúlt tíz évben) és annak tartalmi összetettségét, valós feladatait egyaránt. (ez
még várat magára, hiszen csak résztevékenységek jellemzőek.)
- a belső marketing legfontosabb célja a marketing intézményen belüli rendszerének
kiépítése, annak a marketing együttműködési rendszernek, folyamatoknak a
kialakítása, mely át kell, hogy fogja az intézmény teljes szervezetét. Általánossá
kell válni, hogy a marketing nem csupán az egyetem központi vezetésének
feladata, hanem minden szervezeti szinten, minden önálló szervezetnél meg kell,
hogy jelenjen.
- az intézményen belül a marketing hierarchikus struktúráját is ki kell alakítani,
hiszen intézményi, kari, intézeti, tanszék és egyéb szervezeti (pl. kutatóintézet,
gazdasági szolgáltatók stb.) saját marketingben érdekeltek. Az ugyanolyan szinten
tevékenykedő egyes szervezetek egymásnak konkurensei (belső konkurencia) pl.
szakvezető intézetek, tanszékek a saját szakuk jelentkezési számaiban, a saját
kutatási kompetenciáik értékesítésében érdekeltek, adott esetben, versenyben a kar
más intézeteivel, tanszékeivel. Ez a versenytársi szerep persze bizonyos
szituációkban szövetségesivé válik, ugyanazon a platformon lesznek más profilú
karok, más intézmények hasonló karaival szemben. Az együttműködve
versenyezni (coopetition) elve a felsőoktatás hierarchiájában is alkalmazandó.
- a belső marketing meghatározó súlyú feladata az intézményi identitás építése, a
munkatársak, hallgatók elégedettségének, lojalitásának elérése, erősítése, hiszen
csak ennek sikere lehet alapja a külső identitás, versenyképesség biztosításának.
A versenymarketing önálló megjelenítése azért szükséges, mert a felsőoktatás hazai és
nemzetközi (lásd uniós) terepe, piacai egyre inkább összekapcsolódnak, s szereplői
nem csupán versenytársai egymásnak az oktatási és kutatási piacon, hanem egyre
gyakrabban stratégiai szövetségesekként kell, hogy együttműködjenek. (közös
kutatások, képzési programok stb.) Az intézményközi coopetition is természetes
magatartása a marketingnek, nem véletlenül alakulnak ki felsőoktatási szövetségek,
melyek új terepeket nyitnak a felsőoktatás országos és nemzetközi versenyében,
együttműködésében.
A társadalmi marketing megközelítés érvényesítése a felsőoktatás területén különösen
fontos dimenziót nyit meg, hiszen azon marketing-tevékenységet kell, hogy beillessze
a szervezet tevékenységébe, mely kiemelkedően fontos társadalmi kérdések
megoldásához kell, hogy hozzájáruljanak, mint pl. a város, s térség fejlesztését, a
kultúra, a természet értékeinek védelmét és az adott tudomány elismertségét, vagy
éppen a felsőoktatás ügyének szolgálatát foglalja magába.

Ez az öt-dimenziós, integrált marketing megközelítés jól visszaadja a felsőoktatási
marketing összetettségét és összefüggéseit.
A marketing tevékenység az egyetemek gyakorlatában átgondolt eszközrendszerre
kell, hogy épüljön! Feladata kettős:
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1. az egyetemek sajátos piacának megismerése, folyamatos elemzése a döntéselőkésztés
támogatása – azaz marketing információs - döntés-előkészítő és támogató
marketingkutató, marketingfigyelő, marketingelemző – rendszer létrehozása és
működtetése,
2. a piac befolyásolása tudatos tevékenység révén – ezen belül eszközként
a. az egyetem teljesítményének, kínálatának kialakítását befolyásoló
szolgáltatás/termék- és választékpolitika kialakítása, annak feltételeivel (pl.
költségtérítéses képzések ármeghatározásával), illetve
b. az egyetem sajátos értékesítését végző és azt támogató értékesítési és integrált
kommunikációs tevékenység megvalósítása.
Az egyetemi marketing piacbefolyásoló eszközeit két irányba, a szolgáltatási kínálat
fejlesztésébe és az annak értékesítését, elismertetését támogató kommunikációba kell
koncentrálni. Ezt a kompetencia-marketing alapú megközelítés a klasszikus 4P helyett a 2K
marketing-mixet, eszközrendszert jelöli ki. A marketing tevékenységnek kellően
differenciáltnak kell lennie, hiszen az intézménnyel kapcsolatban az egyes piaci szereplők,
érintettek eltérő igényekkel, elvárásokkal, eltérő attitűddel rendelkeznek. A meggyőzésük, a
velük való kapcsolat, kommunikáció kialakítása eltérő megközelítéseket, módszereket kíván.
A felsőoktatási intézmények marketingstratégiái kapcsán elvárható, hogy
1. rendelkezzen átfogó helyzetelemzéssel, az intézmény piaci pozícióinak,
kapcsolatainak helyes értékelésével,
2. a marketing tevékenység kereteire rendelkezzen világos koncepcióval, modellel,
3. reális célrendszert állítson fel,
4. a célok eléréséhez átgondolt programokat dolgozzon ki,
5. a realizáláshoz rendeljen hozzá megfelelő szervezeti, együttműködési rendszert,
költségvetést,
6. s az eredményességét, a hatékonyságát mérési, kontrolling eszközökkel értékelje.
A marketing tevékenység koncepcionális kereteit az intézményi identitás, az intézményi
márka koncepciójára építhetjük, hiszen az egyetem és marketingje sikerének alapvető
meghatározója a pozitív imázs, az intézmény „márkaként” értelmezhetősége. (Nuissl, E, von
Rein A.(1997))
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UNI-Mission
Egyetemi küldetés,
jövőkép

Intézményfejlesztési stratégia
(kínálat-fejlesztés)

Stratégiai célok,
Stratégiai prioritások,
Fejlesztési programok, mint
az UI szakmai, teljesítmény
alapja

Integrált marketing (kommunikációs)
stratégia

Integrált kommunikáció – mint a CI
megvalósítás stratégiája, kerete

UNI-Identity
(UI)

- feltételrendszer és módszertan -

UNI-Design (UD)
UNI-Behaviour (UB)

„mi tudat” „önkép”
belső irányultság
(koordináció, motiváció, teljesítmény, szinergia)

UNI-Brand
Product Brand
építése

UNI-Communication (UC)
pozícionálás, megkülönböztetés
külső irányultság
(hihetőség, bizalom, elfogadás, rokonszenv)

UNI-Image/cég-imázs, Brand Image/ márka-imázs
(összetéveszthetetlen, stratégiai összhang, költséghatékonyság, gyorsabb fejlődés, rokonszenv)

3

42. Ábra Az intézményi identitás és márkaépítés modellje
forrás: saját szerkesztés

Az intézménnyel, az egyetemmel szembeni bizalom, imázs természetesen nem
könnyen építhető, nem könnyen teremthető meg, hanem egy hosszú szakmai folyamat és
tudatos kommunikációs, marketing tevékenység eredménye. A valós teljesítmények, a
megkülönböztető teljesítmény-előnyök, vonzerők kellenek az elismertséghez, bizalomhoz,
melyet célzott és hatékony marketing-támogatással, marketingkommunikációval kell
megismertetni, elfogadtatni. (Rekettye 2010) A marketing, kommunikációs szakma
meghatározó fogalma a Corporate Identity, mely nem más, mint az adott cég, vállalkozás
tudatosan felépített „személyisége”, mely célpiacai, célcsoportjai és munkatársai számára egy
egységes, megkülönböztető kép, imázs, pozitív megítélés elérését tűzi ki célul, azért, hogy ez
váljon a konkrét üzleti tranzakciók, kapcsolatok építésének alapjává.
Az egyetemre adaptált (UNI-Identity) UI-koncepció – mint tudatos tevékenység lényege az alábbiakban fogalmazható meg:
– az UI-koncepció részelemekből épül, hiszen az egyetem sok szervezeti identitás együttes,
„közös” megjelenítője, mely hierarchiában egyértelmű, hogy az egyetemi megítéléstől nem
függetleníthető az egyes szervezet (kar, intézet stb.) megítélése, de fordítva is igaz, hogy az
egyes rész-identitások, megítélések formálják, befolyásolják az egyetem egészének képét,
imázsát. Az egymásra épültség egyértelmű, s egyértelmű az egyes szintek szakmai,
kommunikációs feladata, felelőssége is. A klasszikusnak mondható elv, az „együttműködve
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versenyezni” (az ún. coopetition) esetünkben is világos, ez kell, hogy meghatározza a
marketing, kommunikációs stratégiát is. Ez több mint az egyetemi belső szolidaritás elve,
hanem a közös és eltérő érdekek tudatos összehangolásának követelménye, s annak
kommunikációs vetülete.
Az UNI-Identity, mint szakmai koncepcionális keret gyakorlati megvalósítása
természetesen sok-sok eszközzel, megoldással történik. Ezen eszközök között meghatározó
jelentősége van a tudatos márkaépítésnek. A márkaépítés (branding) a kívánatos, imázs,
bizalom, az UNI-Identity megvalósításának magja. A két fogalom, szakmai tevékenység
szorosan összefügg, kapcsolatuk lényege, hogy mindkét esetben a tudatos imázs-építésről van
szó, ahol a CI, esetünkben az UI egy szélesebb szakmai terepet, eszközrendszert fog át. A
márkaépítési javaslat tehát az UNI-Identity koncepció része, melynek tartalmi lényege egy
hatékony márkastruktúra kialakítása, kell, hogy legyen. A márkastruktúra, hierarchia pillérei,
elemei lehetnek:
- az intézményi, sajátos ernyőmárka megfogalmazása, építése,
- az egyetem karai (intézete) önálló szervezeti márkaként történő felépítése, hiszen
mindegyik a sajátos, az adott tudományterülethez kapcsolódó (elemeiben egymással
érintkező) „piacon” tevékenykedik,
- az egyes szakok, képességek, szolgáltatások, mint „termék-márkák” felépítése, hiszen ezen
aspektusok is jelentős mértékben meghatározzák azok elfogadottságát, erejét, fontos
elemei a szervezeti márkák építésének, (megjegyezzük, hogy egyes karoknál érdemes a jól
elkülönülő szakmaterületeket képviselő intézetek, tanszékek önálló, imázs- és
márkaépítése is, mely természetesen gyakorta és célszerűen összekapcsolódik a szakok,
mint termékmárkák építésével).
Az egyetemfejlesztési, működési, piaci célok elérése érdekében a marketing stratégia
számos megoldással, magatartási, szervezeti válasszal kell, hogy megteremtse annak
megvalósulási feltételeit. A stratégiai célok összehangolt megvalósítása akkor biztosítható, ha
sikerül azokat marketing-programokká szervezni. A marketing programok tehát olyan
tematikusan felépített, szakmailag kapcsolódó tevékenységcsomagokat jelöljenek ki, melyek a
célrendszer elérését több oldalról támogatják. Lehetséges marketing programok alakíthatóak
ki például az alábbi területeken:
- beiskolázási marketing program,
- K+F+I marketing program,
- belső marketing program,
- tehetséggondozás és menedzsment marketing program,
- külső partnerségi-együttműködési marketing program,
- öregdiák marketing program (Alumni’s),
- társadalmi-felelősség és kapcsolaterősítő marketing program,
- régió- és városmarketing irányú, térségi együttműködési, kooperációs program.
Az intézményi szintű programok feladata az is, hogy kezdeményezésekkel támogassa,
összehangolja a kari és szervezeti ez irányú törekvéseket, tehát a közös cselekvések és a
szervezeti szintű akciók, kampányok szakmai koordinálását, szolgáltatásokkal történő
támogatását kell megvalósítania. Ezek a programok csak akkor tudnak hatékonyságnövelést
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hozni, ha sikerül megteremteni mögé az együttműködés érdekeltségét, a szakmai felügyelet,
irányítás és megvalósítás szereplőit, feltételeit.
A marketingstratégia és programjai megvalósítása, realizálása természetesen a
felsőoktatási intézményekben is jelentős konfliktusokkal jár(hat) együtt. Jellemzően a cél-, a
várakozási-, az elfogadtatási-, s a kulturális konfliktusok sokasága merülhet fel. A
célkonfliktusok az eltérő, s gyakorta egymással is versenyző szervezeti egységek esetében
erősödik fel. Az eltérő marketing szemlélet, az eltérő ambíciók eltérő várakozásokat okoznak,
s ebből eredően eltérő aktivitást eredményeznek a marketing terén is.
A szakma-, és tudományterületi sajátosságokból is adódik, hogy egyes karok, szervezetek
eltérő kulturális megközelítéssel működnek az, s ez által eltérően viszonyulnak a marketing
szemléletéhez, tevékenységeihez. Mindezekből természetesen következik, hogy a marketing
stratégiák realizálásának első és legfontosabb konfliktusa annak elfogadtatásakor jelentkezik.

43. Ábra A marketingstratégia realizálásának dimenziói, megoldásai
saját szerkesztés Backhaus-Hilker 1994. alapján

A stratégia alapproblémája, hogy meg kell ismertetni, meg kell értetni a stratégiát annak
érdekében, hogy az intézmény érintettje ismerjék, tudják, akarják azt megvalósítani. A
megvalósítási folyamatban a nem folyamatos, eseti eszközök, megoldások és a folyamatos
realizálási lépesek egyaránt megjelennek. A kocka harmadik dimenziója arra hívja fel a
figyelmet, hogy a realizálás sikerét az egyes szervezeti szintek és struktúrák sikeres
együttműködése, összehangolása határozza meg. A konfliktusok megoldására ez esetben is a
klasszikus megoldásokat célszerű alkalmazni, a meggyőzés, a kompromisszum-kialakítás, az
érdekek közötti közvetítés, a jól felépített koordináció, adott esetben az érdekütközések,
harcok felvállalása, esetleg a visszavonulás, vagy éppen a partnerek felkészítése, képzése
eredményezheti a növekvő egyetértést, együtt-cselekvést. Szükség lehet a működési,
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szervezeti struktúra változtatására, a folyamatok újraszabályozásra, felelősök cseréjére,
projekt-teamek létrehozására, vagy éppen az elkülönült szervezetek számának korlátozására, a
bürokrácia csökkentésére egyaránt. Sikertényezőként megfogalmazható a releváns
kivitelezők, megvalósítók megbízása (szakmai-, hatalmi promotorok megnyerése), adekvát
realizálási stílus kialakítása (interakció, allokációs-, ellenőrzési-, szervezési képességek
biztosítása), s a szükséges szervezeti feltételek kialakítása.
A sikeres realizálást és konfliktusmenedzselést csak részben tudja biztosítani egy
„központi marketing szervezet”. A szakma-területi illetékesség, a szakma-tartalmi oldalak
irányítási jogosultságai alapján az tűnik célszerűnek, ha az egyes programokat a
szakmaterületileg illetékes intézményi vezetők felügyelik (pl. a beiskolázási programot a
tanulmányi rektor helyettes), a közvetlen koordinációt, a karok, intézetek, szervezetek közötti
összefogást pedig szakmai referensek végzik, szervezik. A stratégiai programok
megvalósítását részletes programkoncepció és arra épülő éves operatív terv kell, hogy
megalapozza, irányítsa.

4.3. Az egyetemi marketing lehetséges szervezeti megoldásai
A marketing tevékenység sikertelenségének, eseti sikerességének meghatározó
tényezője, hogy a hiányzó szakmai koncepciók mellett hiányoznak a megvalósítás szervezeti
feltételei. Ma még igen gyakori az „önkéntes marketingesek” alkalmazása, pl. fiatal, többnyire
marketingben nem is képzett oktatók megbízása, vagy a szakmai, tudományos vezetők
spontán, önálló marketing-tevékenysége. A jó példák között egyre gyakrabban találunk
valamilyen egyetemi szintű, központi marketing csapatot, osztály, pr-iroda stb.
elnevezésekkel, melyek vezetői néha megfelelő döntési erővel, befolyással is bírnak rektor
helyettesként, marketing/PR igazgatóként.
Ma még egyáltalán nem jellemző annak elismerése, hogy egy magát „profinak tartó
intézmény” bonyolult piaci, környezeti feltételek között csak profi marketing szervezettel lehet
sikeres, ahol a marketing nem fölös költség, hanem tudatos beruházás, befektetés.
A stratégiák, a szükséges tevékenység sikeres realizálását és a vele járó konfliktusok
menedzselését csak részben tudja biztosítani egy „központi marketing szervezet”. A szakmaterületi illetékességek kialakítása, a közvetlen koordináció, a karok, intézetek, szervezetek
közötti összefogás szervezése különböző megoldásokkal valósítható meg. Az egyes marketing
tevékenységi területek, eszközök, akciók, kampányok lebonyolítására célszerű állandó illetve
eseti munkacsoportokat (projekt teameket) alakítani. (pl. állandó munkacsoportként működhet
az internetes megjelenéssel foglalkozó, míg az egyes rendezvények, programok
megvalósítására eseti munkacsoportok jöhetnek létre.)
Az egyetemi marketing és kommunikációs tevékenység megvalósításának
gyakorlatában tehát elengedhetetlenül erősíteni kell a szakmai kompetenciákat. A marketing
tevékenység egyetemi szintű irányítását egy központi stáb, (marketing osztály, vagy
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igazgatóság) végezze, melynek felelős vezetője olyan szakember legyen, aki képes az
intézményi vezetői hierarchiával partnerséget, együttműködést kialakítani. Ezért célszerű az
igazgatói cím, s esetleg rektor-helyettesi beosztás, annak érdekében, hogy könnyebben tudja
biztosítani az intézményi szintű koordinációt, s megfelelő szakmai érdekérvényesítő erővel
bírjon.
A központi stáb az intézményi marketing megvalósítása mellett nyújtson szakmai
tanácsadást, szolgáltatásokat a karok, s az egyetem más szervezetei marketing törekvései
számára. Mivel egy intézménynél nem érdemes, nem célszerű nagy saját végrehajtó szakmai
apparátus, szervezet kialakítása, a tervek, programok egy részének lebonyolítására stratégiai
partner bekapcsolása, egy – akár tenderrel, közbeszerzési eljárásban kiválasztott –
„marketing/kommunikációs ügynökséget”, külső szakmai szolgáltatót célszerű választani,
mely csapat a marketingvezető és munkatársai szakmai irányítása mellett, konkrét feladatok
megfogalmazásával és azok projektszerű lebonyolításával foglalkozik. A tanácsadó marketing, kommunikációs - ügynökség bekapcsolása két vonatkozásban is kedvező
megoldást jelent:
a kommunikációs tevékenység pénzügyi keretei meghaladják a közbeszerzési
határokat, az eseti közbeszerzésekkel nem a szakmailag legjobb megoldást sikerülne
kiválasztani, s annak lebonyolítási időigénye pedig megakadályozza a marketing-eszközök
hatékony, kellő időbeni alkalmazását, célszerű egy keret-megállapodásban megbízni a
nyertes, szakmailag legjobb pályázót a külső szolgáltatások, médiavásárlás stb.
lebonyolításával.
az partner-ügynökség révén egy olyan szolgáltató kerül a rendszerbe, aki egy
rövid idő után megismerve az intézményi sajátosságokat jártassá válik ezen a területen, s
képes profi módon, és relatíve gazdaságosan megvalósítani olyan projekteket, rendezvényeket
stb. melyeket eddig csak nagy nehézségek mellett, gyakran ösztönös, kevés szakmai
tapasztalattal oldott meg az intézmény, illetve szervezetei. Természetesen az irányítás,
együttműködés, ellenőrzés, a teljesítmény elfogadásának joga mindig megmarad a megbízó
egyetemnél, egyetemi szervezetnél az egyes projekt-elemek kapcsán is.
A hatékony is sikeres kommunikációs tevékenység megkívánja, hogy egy felsőoktatási
intézmény egyre több kommunikációs csatornát használjon. Ennek érdekében a stratégia
feladat az is, hogy nőjön az intézmény által irányított, befolyásolj média száma, azaz
rendelkezzenek akár saját médiummal is. Leggyakrabban a média-portfólió eleme az
egyetemi újság, s több intézménynél – különösen, ahol ilyen jellegű képzés is van – az
intézményi rádió, esetleg televízió, bár ez utóbbiak hatókörét nem elsősorban a marketing
feladatok, célcsoportok határozzák meg. Jelentős szakmai fejlesztések szükségesek az
intézményeknél interneten való kommunikációja terén, részben a saját média-felületként való
hatékonyabb hasznosításában, – mind a tartalom (fontos pl. a tudományos portál kialakítása),
az interaktivitás és a keresőmarketing-lehetőségek optimalizálásával - másrészt programot
kell kialakítani az ún. közösségi média lehetőségek kihasználására. (facebook és társai)
Fontos, hogy az egyetemi szakmai kiadványok rendszerében érvényesüljenek a marketing
szempontok is, legyenek tudományos folyóiratok, közlemények, illetve ezek elektronikus
verziói. A sokoldalú média-jelenlét, média-alapítás elsődleges jelentőségű abban, hogy
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nagyobb mértékben tudja az egyetem irányítani, befolyásolni kommunikációs üzeneteinek
eljuttatását, ezáltal gyorsítani, pontosítani, szűrésmentessé azok útját a célcsoportokhoz.
A javasolt megoldások térben is kiszélesítik az egyetem lehetőségeit, s jelentős lépést
adnának a stabilabb és rendszeresebb országos média-jelenléthez. A vázolt irányok szakmai
és pénzügyi megvalósíthatósága az előzetes elemzések alapján reális lehetőség.
SZENÁTUS

STRATÉGIA, ÉVES TERV ELFOGADÁSA

TANÁCSADÓSZOLGÁLTATÓ
ÜGYNÖKSÉG

INTÉZMÉNYI
MÉDIAPORTFÓLIO

EGYETEMI VEZETÉS

KÖZPONTI
MARKETING,
KOMMUNIKÁCIÓ
STÁB

MARKETING
(KOORDINÁCIÓS) TANÁCS

STRATÉGIAI
PROGRAMOK

MUNKACSOPORTOK

Karok, önálló intézetek, szervezetek képviselői,
felelősei

44. Ábra Marketingstratégia megvalósításának szervezeti keretei, folyamatai
forrás: saját szerkesztés

A stratégiai törekvések hatékony megvalósításához az Integrált Kommunikáció (IC)
gyakorlatának megteremtése szükséges, azaz valós szakmai alapokra kell helyezni az egyetem
és szervezeti egységei kommunikációját, mert egyre nagyobb kockázatokat jelent a jelenlegi
spontán gyakorlat fenntartása. (Kuráth 2010) Az IC megvalósítását az egyetemi szinten
koordináló, szolgáltató marketing szervezet irányítsa.
Tudatosan tervezetté és szervezetté szükséges tenni a kari, s más kisebb szervezeti
szintű kommunikációs tevékenységet, az integrált kommunikáción belül, és stratégiai
programok révén kialakítani együttműködésüket.
– a karoknál, szervezeti egységeknél kommunikációs felelős megbízása szükséges, aki
képes összefogni és képviselni, közvetíteni az adott szervezet tevékenységét és
kapcsolatot tart az egyetem többi szervezete kommunikációs szervezeteivel,
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az egyetemi koordináló szervezet szakmai tanácsokkal,
szolgáltatásokkal segíti, illetve szolgáltat feléjük,
– a
készségek, szakmai ismeretek fejlesztésére belső marketing-képzési,
szemléletformáló tréning program kialakítása célszerű.
– tevékenységüket

Az egyetemi és kari, más szervezeti egységek marketing, kommunikációs
tevékenysége közötti együttműködést éves terv alapján célszerű szervezni. Az egyetemi szintű
éves, operatív tervet, melyben az egyetemi keretek, a közös tevékenységek kerülnek
rögzítésre, annak operativitása miatt az érintett szervezeti egységek képviselőiből álló
Marketing/Kommunikációs (koordinációs) Tanácsnak kell elfogadnia, s esetleg a szenátus elé
terjesztenie. Az éves terv megvalósításához szükséges költségvetést az egyetemi, kari illetve
érintett szervezeti egységek vezető testületeinek döntései határozzák meg, melyet
természetesen egyéb bevételek (pályázat, támogatás stb.) is kiegészítenek.
A marketing, kommunikáció tervezési rendszeréhez célszerű kialakítani a
marketing/kommunikációs kontrolling szakmai gyakorlatát, mely jelentősen növelheti a
munka szervezettségét, pénzügyi-szakmi hatékonyságát.
A nemzetközi és hazai tapasztalatok egyértelműen bizonyítják, hogy egy olyan nagy
szervezet, mint egy felsőoktatási intézmény csak egy összehangolt marketing, kommunikációs
tevékenység révén tud hatásos és hatékony munkát folytatni. Az integrált marketing és
kommunikáció gyakorlatának elemei a felsőoktatásban is megjelentek, ugyanakkor sikeres,
kiteljesedett megvalósítása ma még nem jellemzi a magyar intézményeket. Az előzőekben
felvázolt tudatos marketing, kommunikációs stratégia kidolgozása és következetes,
szervezetileg is megerősített megvalósítása biztosíthatják, hogy megmarad az egyetemi
egységen belül a kari, szervezeti önállóság, az önálló érdekekre, versenytársi helyzetekre is
épülő önálló marketing és kommunikációs tervezés, s emellett ugyanakkor sikerülhet
kihasználni a koordináció kínálta előnyöket, melyek a pénzügyi megtakarításokon túl
jelentősen tudják javítani a tevékenység hatékonyságát, hatásosságát, marketing
szakmaiságuk megerősítésével.
Az elemzés összefoglaló eredményéül az alábbi tézist alakítottam ki:
T.7.: A felsőoktatás négy-piaci modelljének (tudás-teremtés, tudás-átadás, humán-erőforrás,
egyéb szolgáltatások,) alapvető sajátossága, hogy részpiacai igen intenzíven és közvetlenül
összefüggnek, összekapcsolódnak. A felsőoktatás-marketing nem más, mint az intézmények
piacaira irányuló tervezett, stratégiai és taktikai – imázsorientált, márkaépítő - tevékenysége,
melynek keretében az erőforrásai, kompetenciái hasznosításával a tudás-intenzív termékeit,
szolgáltatásait oly módon értékesíti, hogy célcsoportjai, „vevői” elégedettségét tartósan
elérje, s ezzel az intézmény hosszú és rövid távú gazdasági és társadalmi céljai elérését
támogassa. Integrált, öt-dimenziós megközelítésre van szükség, melyben a beszerzési
marketing, a belső marketing, a versenytársakkal kapcsolatos és a társadalmi marketing
aspektusok egyaránt meg kell, hogy jelenjenek az egyszerű értékesítési feladat mellett. A
marketing tevékenység koncepcionális kereteit az intézményi identitás, az intézményi márkastruktúra koncepciójára építhetjük, hiszen az egyetem és marketingje sikerének alapvető
meghatározója a pozitív imázs, az intézmény „márkák rendszereként” értelmezhetősége.
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5. Elégedettség- és értékorientált ügyfélmenedzsment
A vevőorientáció, az ügyfélkapcsolatok sikeres, gyakorlati menedzselése, miként arra az első,
elméleti fejezet áttekintésében már utaltam rá, egyre meghatározóbb sikertényezője a
vállalkozások piaci, marketing munkájának. Régi marketing bölcsesség, hogy a meglévő
vevők, ügyfelek megtartása sokkal olcsóbb, kevesebb marketing költséget kíván, ezért az
elégedettség, lojalitás építése, a stabil ügyfélkör kialakítása régóta benne van a kereskedelem,
a vállalkozások gondolkodásában, azaz kiemelt marketing feladat.
A vevőorientáció az üzleti, piaci siker, az azt szolgáló marketing egyik alaptézise. Minden
tankönyv, minden marketing alapkurzus ennek részletezésével kezdődik, ahol kiemelésre
kerül az eladóknak szóló tétel, a vevőnek nyújtandó teljesítmény, realizálandó érték
növelésének szükségessége, hiszen ezen értékek alapján hasonlítják össze az ajánlatokat,
hozzák meg a vevők a döntésüket (nettó vevőhaszon, érzékelt vevőérték). A vevő a
korlátozott jövedelme, mobilitása és információellátottsága alapján az adott keresési költségek
mellett a realizálható érték (pl. hasznosság) maximalizálására törekszik. Azt az alternatívát
választja, mely számára a többletérték vonatkozásában a legkedvezőbb. A „vevőérték”,
pontosabban a vevő által realizált, nettó érték a teljes vevőérték és annak megszerzésére
fordított költsége közötti különbség. A teljes vevőérték, avagy inkább vevői haszon azoknak
az előnyöknek az összessége, amelyeket a vevő az adott terméktől vagy szolgáltatástól elvár,
kap. A teljes vevőköltségek pedig azok a költségek, amelyek a vevő várakozása szerint a
termék, vagy szolgáltatás értékelése, beszerzése és használata során felmerülnek. (Kotler
1998.71.o.) Ez a megközelítés nem más, mint a vevőérték fogalmának általános, a vevő által
realizált haszon alapján történő értelmezése. A verseny, a versenyelőny kiépítése tehát arról
szól, hogy ki tud nagyobb értékelőnyt nyújtani a vevőnek. Mindezekből kiindulóan az üzleti
siker érdekében a vállalkozások kutatják, elemzik a vevői igényeket, elégedettséget, döntési
folyamatukat, igyekeznek minél többet megtudni és megtenni a vevői igények minél
teljesebb, versenytársnál jobb, kielégítése érdekében, kialakítva a hatékony kínálatot, a porteri
érték-láncot, mint a vevőnek szóló érték-teremtés módját.
Az érték ebben a megközelítésben nem más, mint ami a csere tárgya és mértéke, mely
az anyagi és immateriális javakra vonatkozó rendelkezési jogok transzferével jön létre. Ide
tartoznak a tárgyi javak, szolgáltatások, energia, ismeret, tudás, avagy pénz is. (Plinke 1995.)
A cserének a klasszikus, árut pénz ellenében történő értelmezése nagymértékű
leegyszerűsítés, hiszen érték nemcsak azáltal jöhet létre a vevő számára, hogy valamint
gyártanak számára, hanem azáltal is, hogy valamit nem csinál, pl. nem ad el egy másik
vevőnek, ezáltal kizárólagos jogokat biztosít az eredeti vevőnek, mellyel jelentős többletérték
realizálására ad lehetőséget. Érték létrejöhet nem csak a csere révén, azaz definiálható egy
másik dimenziója is, mely nem a cserével, hanem a cserét, a kapcsolatot kísérő másik félnél
jelentkező hatások által realizálódik, pozitív vagy negatív módon. Ilyen érték lehet a
támogatás, avagy elismertség alakulása az emberi kapcsolatokban, az együttműködés
légköréből eredő bizalom, szimpátia, avagy éppen a bizonytalanság, kétség, félelem, mely
gondokat, problémákat okoz a másik oldalon. Az értékalkotást, a realizált értékeket tehát
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Nettó érték,
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Teljes érték
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szélesebb értelemben kell megközelítenünk, s nemcsak a vevő, hanem az eladó oldalán
egyaránt.

Versenytárs

Versenyelőny lényege
Nettó haszon
különbsége

Költségkülönbség

Versenyelőny kialakításának területei
Potenciálok
különbség

Folyamatok
különbsége

Programok
különbsége

45. Ábra Értékelemek struktúrája, versenyelőnyök realizálása a csere révén
saját szerkesztés Plinke (1995) alapján

A haszon, mint látjuk az értékelemek pozitív oldala, s a felek által elvárt azon cserehatásokat értjük rajta, amelyek a szubjektív módon kialakított célelérést szolgálják, egyrészt a
kapott javak, tapasztaltok gazdagodásával, másrészt a korábbi terhektől való megszabadulás
révén. (A haszon kettős tartalmú egyrészt gyarapodás, többlet, másrészt megkönnyebbülés,
megszabadulás korábbi terhektől.) A költségek azok az áldozatok, negatív hatású értékek,
melyeket kiadunk, másrészt pedig azok a terhek, amelyeket magunkra vállalunk, s ez által
romlanak a céljaink elérésének lehetőségei. A költségeknél is megtaláljuk tehát a kettős
vonatkozásokat.
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Miként az előző ábra mutatja a vevő, az ügyfél akkor elégedett, ha nagyobb hasznot,
előnyt, értéket tud realizálni, mint a ráfordításai, költségei. Ugyanakkor az eladó számára is
elengedhetetlen, hogy az adott vevőn, ügyfélen ráfordításaihoz képest „többlet-értéket”
realizáljon.

Vevőérték – vevői nettó haszon
(a vevő által elismert, elfogadott
érték)

A vevő motivációja, mozgatóereje:
a jólét elérése, elégedettség

Vevőérték
(a vevő, az ügyfél értéke az eladó
számára)

Az eladó motivációja, mozgatóereje:
piaci-üzleti siker, kitűzött célok elérése

46. Ábra A vevőérték kettős értelmezése, mint a csere mozgatói
forrás: saját szerkesztés Cornelsen 2000. 294. alapján

A vállalkozások, az eladók marketingjének feladata tehát nem más, minthogy a
konkurensekkel folyó versenyben nagyobb, jobb vevőértéket nyújtson, ezzel motiválva a
vevőt a terméke megvásárlására, elérve elégedettségét, de úgy, hogy ennek révén maga is,
mégis minél nagyobb értéket realizáljon a vevőjén a saját üzleti sikere, céljai elérése
érdekében. Ezen egyszerűnek tűnő, de mégis nagyon nehéz feladat, „képlet” megvalósítása a
marketing számára mindig újabb és újabb kihívásokat eredményez.
A kutatásaim leggyakoribb vizsgálati terepén, a szervezeti piacokon a
problémakezelés egy komplex modelljének, összehangolt megoldási módszertanának
kialakítására törekszem, ugyanakkor jelen értekezésben csupán néhány kérdéskör vizsgálatára
térek ki:
- az ügyfélorientáció tartalma és mérésének kérdései, azaz miként, milyen kompetenciák
mentén lehet egy cég képes versenyképesen vevőértéket nyújtani,
- a vevőérték nyújtás sikerességének mérése, az ügyfélelégedettség mérés néhány
módszertani kérdése,
- a vevő, az ügyfél-értékének mérése, azaz mennyit ér egy-egy ügyfél, avagy maga az
ügyfélkör az eladó számára, s az miként határozza meg a marketing tevékenység
hatékonyságát.
Mind a marketing elmélete, mind gyakorlata rendszeresen vizsgálja az
ügyfélorientáció, az ügyfélelégedettség, a lojalitás és a versenyképesség, üzleti siker közötti
összefüggéseket.(Bruhn2007, Berács-Kolos 1994) Felvázolható az alábbi, logikus
összefüggés sor, azaz minél ügyfélorientáltabb egy vállalkozás, annál jobban képes kielégíteni
a vevői, ügyfelei igényeit, akik ennek következtében egyre elégedettebbek lesznek. Az
ügyfélelégedettség újravásárlásra ösztönöz, a vevő törzsvevővé, márkahűvé, azaz lojálissá
válik, egyre jobban kötődik az eladóhoz, mely révén az egyre biztosabb piaci versenyelőnyt,
pozíciót, s ebből eredően jobb üzleti sikert tud elérni.
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Ügyfélorientáció

Ügyfélelégedettség

Ügyfélkötődés

Üzleti siker

47. Ábra Az ügyfélmenedzsment szükségességét megalapozó alapösszefüggések
Az összefüggések, folyamatok sikeres realizálását, realizálhatóságát számos külső-belső
tényező, piaci és a saját vállalkozási sajátosság befolyásolja, lehet rá hatással. Ilyenek például
- az ügyfél-orientációt, elégedettséget nehezítő tényezők: az ügyfélelvárások heterogenitása,
a piaci dinamika felgyorsulása, a piac és elvárásainak növekvő komplexitása, vagy éppen
a saját szolgáltatásunk standardizáltsága, avagy túlzott individualitása, heterogenitása,
komplexitása, s annak sajátosságai.
- az ügyfélkötődést, lojalitást nehezítő folyamatok: a vevők változatosságkeresése,
beszerzéseiben a kockázatmegosztásra törekvés, a rendelkezésre álló piaci alternatívák
száma, az ügyfél kényelmességének mértéke, az általunk felállított váltási korlátok
erőssége, a szerződéses kapcsolatok és kötöttségek léte vagy hiánya, a teljesítmények
funkcionális kötődése a vevőkhöz stb., s természetesen
- a lojalitás, a törzsügyfélkör gazdasági eredményre gyakorolt hatása pedig függ: az
ügyfelek jövedelmezőségétől, a teljesítményigény alakulásától, az árképzéstől illetve az
árelfogadási készségtől, az ügyfél-fluktuációs hatásoktól, csábításoktól, avagy a saját
információs és kontrolling rendszerünk, programjainknak működési korlátaitól stb.
Mindezen piaci összefüggések az irányba mutattak, különösen az elmúlt évtizedben,
hogy a cégeknek erősíteni, tudatosítani kellett az ügyfélkapcsolataikat, nem véletlen, hogy a
kapcsolati marketing megközelítés, s az erre épülő gyakorlat erőssé, divatossá vált a
marketingben, mindenekelőtt a business marketingben. A piaci folyamatok, a verseny
hatására a kapcsolati marketing tartalmi kiszélesedése következtében a marketing
meghatározó feladata lett a vevőkkel, ügyfelekkel, más partnerekkel (Stakeholder) és a
különböző társadalmi csoportokkal való kapcsolatok építése, fenntartása és erősítése. A
vállalati célok elérésének biztosításával az érintettek igényei is kielégítésre kerülnek.
(Grönroos 1990.) A kapcsolati marketing gyakorlata így átfogja az elemzés, tervezés,
végrehajtás és ellenőrzés minden eszközét, amelyek a vállalkozás üzleti kapcsolatainak –
különösen a vevőkkel való kapcsolatnak - stabilizálását, intenzifikálását és újrafelvételét
szolgálják, a kölcsönös előnyök elérése céljából. A vevőorientációnak is át kell fognia a teljes
marketingfolyamatot, s ez által az adott vállalkozás, szervezet teljes piacra irányuló
teljesítményét.
Így válik a kapcsolati marketing a vevőorientáció újrafogalmazását, továbbfejlesztését
lehetővé tevő megközelítés alapjává, s az üzleti, piaci, szervezeti stratégiai és operatív
sikerének meghatározójává. A vevőorientációt újrafogalmazó menedzsment-modell lényegi
elemeit, sajátosságait az alábbiakban foglalhatjuk össze:
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a piaci, a marketing-program célja, hogy minél értékesebb vevőkörre és egyes vevői
értékre törekvéssel, az erőforrások hatékony kihasználásával valósuljanak meg a piaci
célok, eredményként (a realizált és a nyújtott vevőérték eredőjeként) a minél nagyobb
üzleti siker érdekében, mely a marketing tevékenység alapvető mozgatója is,
olyan vevőkörre törekszünk, ahol egyre nagyobb arányban vannak az elkötelezett,
szövetséges vevők,
a marketingprogram súlypontja a teljesítmény (kínálat)- és az interakciós (kapcsolati)
program megvalósítása, mely az egyes vevői igényekhez igazodó, komparatív
versenyelőnyt jelentő individuális vevőértéket nyújt,
a teljesítmény- és interakciós programban közvetlenül meg kell valósulnia a
„vevőorientáltságnak”, az érezhető, realizált vevőközeliségnek,
a modell egyik kulcseleme éppen a vevőközelség, az erős vevőorientáció, a vevői
elégedettség és a vevőkötődés, mint erős lojalitás tartalmi egymásra építése,
menedzselése,
a teljesítmény és interakciós program eredményeként kialakult vevői elégedettség,
kötődés és lojalitás mértéke nagymértékben meghatározza a vevő vállalkozásunkkal
szembeni magatartását, vásárlási és együttműködési készségét, ezáltal a
vállalkozásunk számára való fontosságát, értékét pénzügyi és piaci értelemben
egyaránt,
a vállalkozásunknál így realizált vevő/ügyfélérték meghatározza a marketing-program
továbbfejlesztését, optimalizálását.
az optimalizálást jelentős mértékben segítheti a marketing-kontrolling rendszer
működtetése.
az optimalizálási programot, annak lehetőségeit meghatározzák a külső piaci tényezők,
szereplők magatartása, s a program megvalósításához szükséges költségtényezők,
illetve a követendő piaci célok.

Ezen megfontolásokra, összefüggésekre épülően fogalmaztam meg az elégedettség- és
értékorientált ügyfélmenedzsment gyakorlati modelljét, mely a szervezeti piaci marketing
egyik szakmai, logikai megközelítését adja. A modell előzményének tekinthető a nemzetközi
gyakorlatban, az utóbbi években előtérbe került ún. ügyfél-elégedettség menedzsment
(Costumer Staisfaction Management (CSM)), mely törekvés által vezérelve számos
elégedettség-kutatás megvalósítására nyílt lehetőségem. A szakirodalom, különösen a német
marketing iskolák mellett a saját gyakorlati tapasztalatok alapján arra a következtetésre
jutottam, hogy az elégedettség-orientációt célszerű kiegészíteni az ügyfelek értékének
vizsgálatával, s annak, mint szegmentációs tényezőnek, s a marketing tevékenységet
optimalizáló elemzési módszernek a felhasználásával. A modell másik új eleme, az előző
fejezetekben is érvényesített kettős marketing-mix (2K) köré rendezett, Bruhn (2007)
megközelítését is ötvöző hat-dimenziós program-rendszer kialakítása. A modell folyamatorientált megközelítését (elemzés-tervezés-realizálás-ellenőrzés) kiegészítettem a marketing
tevékenység és szervezet strukturális és kulturális jellegzetességeinek beépítésével is.
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Ügyfél/vevő elégedettség mérése

Ügyfél/vevői kötődés, lojalitás mérése

Ügyfél/vevői érték mérése

Innovációmenedzsment és
marketing

Minőségmenedzsment

Szolgáltatásmenedzsment

Lojalitásprogram

Integrált
kommunikáció

Ügyfélértékmenedzsment

Ellenőrzési és kontrolling szakasz

Ügyfél/vevő orientáció mérése

Interakciós teljesítmény program

Tervezési, programalkotási szakasz és elemei

Kínálat és teljesítmény program

Ügyfél/vevői magatartás elemzése

Ügyfél/vevőigény elemzése

Elemzési szakasz és elemei

Realizás és feltételei, folyamatai
Ügyfél/vevőorientált
struktúra

Ügyfél/vevőorientált
rendszerek

48. Ábra Az elégedettség- és értékorientált ügyfélmenedzsment-modell keretei

Ügyfél/vevőorienált
kultúra

saját szerkesztés Bruhn 2007 alapján
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A realizálási feltételek között, a megfelelően kialakított marketing (pl. információs)
rendszer és a benne lévő adatstruktúra támogatja, lehetővé teszi:
- A vállalat hatékony működéséhez szükséges naprakész információk biztosítását.
- A szervezeti egységek egymásról való általános tájékozottságának növelését.
- A piaci, értékesítési stratégiai döntések megalapozását.
- Az értékesítés operatív menedzselését, a stratégiai döntések ellenőrzését.
- A vevői kapcsolatok erősítését, a vevők lojalitásának megszerzését, kialakítását.
- A vevők szegmentálásának előkészítését, a megfelelő szegmens kiválasztását.
- A marketing tervek elkészítését, a marketing kampányok bizonytalanságának
csökkentését.
A kínálati, teljesítmény program keretében a szokásos termék-mix mellett, annak
innováció-orientált megközelítése mellett célszerű külön hangsúlyt adni a szolgáltatás- és az
egyre inkább felértékelődő minőségmenedzsmenti támogatásnak. A kommunikációs,
interakciós program – mely ötvözi az értékesítés és kommunikáció szinergiáját – a lojalitásprogram, az ügyfélérték-menedzsment és az integrált kommunikáció elemeiből építkezik.
A modell, mind logikailag, mind pedig a mintegy húsz cég esetében, legalábbis
részelemeiben – a marketingkutatási, tanácsadási munkáim során általam is – kipróbált
gyakorlata alapján megállapíthatóan alkalmas keretül szolgálhat az üzleti, szervezeti piacokon
tevékenykedő cégek piaci, marketing tevékenységének fejlesztéséhez. Jelen értekezésben a
modell néhány pontjához kapcsolódó kutatásaimból, az azokra épülő részeredményekből
fogalmaztam meg néhány eredményt.
T.8.:Az elégedettség- és értékorientált ügyfélmenedzsment gyakorlati modellje a szervezeti
piaci marketing szakmai, logikai kereteként működhet, ahol az ismert CSM-beli elégedettségorientációt az ügyfelek értékének vizsgálatával, s annak, mint szegmentációs tényezőnek, s a
marketing tevékenységet optimalizáló elemzési módszernek a felhasználásával egészítettem ki.
A modell másik új eleme, az előző fejezetekben is érvényesített kettős marketing-mix (2K) köré
rendezett, Bruhn (2007) megközelítését is ötvöző hat-dimenziós program-rendszer
integrálása. A modell folyamat-orientált megközelítését (elemzés-tervezés-realizálásellenőrzés) kiegészítettem a marketing tevékenység és szervezet strukturális és kulturális
jellegzetességeinek beépítésével is.
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5.1. Ügyfél-orientáció és mérése
Nemcsak a kutatók, de a vállalatok vezetése részéről is jogosan merül fel a kérdés,
hogy vajon elég fejlett-e, elég „vevőorientált-e” marketingtevékenységük, a más
vállalatokhoz, elsősorban az iparág, hasonló, versenyző cégeihez képest. Ennek érdekében
szükséges a marketingben olyan mérési módszertan, mérőskála kialakítása, amely komplex
módon értékeli a marketingteljesítményt, és alkalmas arra, hogy egy konkrét mutatószámmal
visszajelzést adjon a vállalat vevőorientált tevékenységéről, annak időbeni változásáról,
illetve más funkciókhoz való viszonyáról. A gyakorlati alkalmazás során az ismert
megközelítésekből, skálákból indulhattunk ki. (Kohli-Jaworski 1990, Narver, Slater 1990)
A nemzetközi és a hazai, e területen végzett elemzések szerint a vállalati gyakorlatban
jelentős eltérés van a vevőorientáltság szükséges és a realizált állapota, sőt a cég által
érzékelt, s valós állapot között. Ennek egyik oka, hogy a cégvezetés meghatározó szereplői
rosszul értékelik saját vevőorientáltságukat, jellemzően túlzottan pozitívan látják saját
teljesítményüket, mely a vevőorientáltság rózsaszín önértékeléséhez vezethet.
Természetesen a vevőorientációt, vevőközeliséget meghatározó egyes tényezők
kapcsán eltérő mértékű a diszkrepancia, például többnyire igen közeliek a vélemények a
termékminőség megítélése, ugyanakkor általában az eladói teljesítmény rugalmasságának, az
értékesítést kísérő tanácsadás minőségének, a vevőkkel szembeni információs magatartás
nyitottságának értékelésében jelentős eltérések vannak. (Homburg 1998) Izgalmas lehet annak
vizsgálata is, hogy az egyes ágazatok vállalatainak önértékelése milyen mértékben túlzó, igaze, hogy az intenzívebb versennyel bíró piacokon reálisabb a kép, mint a különböző – pl. piaci
struktúra, állami szerepvállalás - okok miatt „védettebb” piacokon.
Berács és Kolos (1994) kutatásai alapján látható, hogy már 1992–ben a nyugat-európai
országokhoz hasonló mértékben volt jellemző a vevőorientáltság értékelése a magyar
menedzserek körében. Módszertanilag megalapozott, átfogó jellegű hazai kutatás a
„Versenyben a világgal” kutatási program keretében végzett „marketing-kiválóság” elemzés,
mely a piac- és vevőorientáció fő tartalmi elemeit igyekezett átfogni (Demeter-Kolos
2006.12.o.). A vállalkozás illetékes vezetői önértékelését összefoglaló táblázatuk differenciált
képet mutat, de összesített közel 70%-os értéke túlzónak tűnik. Az 50 főnél több
foglalkoztatottal bíró cégekre kiterjedő, közép- és nagyvállalatokat reprezentáló 301 elemű
minta magyarázhatja e relatíve magas értékeket. (A megállapítások saját vállalkozásra
jellemző egyetértést 1-5 skálán adott válaszok átlagértékeit, a kategóriákba csoportosítva
mutatjuk be.)
Vevőorientáció
- A hangsúlyt a piaci igények előzetes elemzésére helyezzük, és termékeinket
szolgáltatásainkat ennek megfelelően alakítjuk
1,80
- Vállalatunk célja a fogyasztók minél jobb kiszolgálása
4,57
- A fogyasztók jogainak, érdekeinek, elvárásainak figyelembe vétele a döntéshozatal során
4,16
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Funkciók közötti koordináció
- A marketing súlya az összvállalati működés sikere szempontjából
4,31
Információ vállalaton belüli áramoltatása
- Vásárlói elégedettség mérésének fontossága
4,51
Információszerzés fogyasztókról
- Információáramlás hatékonysága a munkatársak felé
3,99
Válaszképesség
- Rugalmas reagálás a fogyasztói igényekre
3,54
- Piaci változások előrejelzésének képessége
3,00
- Panaszkezelési folyamat erősítése
3,42
Vevőalapú eszközök
- Fogyasztók száma versenytársakhoz képest
3,12
- A fogyasztókkal kialakított jó viszony vállalatunk fontos erőforrása
4,22
- Fogyasztói szolgáltatások színvonala
3,28
- Az alkalmazottak képzettsége
3,32
Elosztási csatorna eszközei
- Elosztási csatornák szervezettsége
3,03
- A vállalati stratégia szempontjából hosszú távú beszállítói kapcsolat
4,08
Belső eszközök
- Termelési rendszer rugalmassága
3,47
- A vállalati információrendszer támogatja az árképzést
3,51
- A vállalati információrendszer támogatja a vevőkiszolgálás költségeinek elemzését
2,69
- A vállalati információrendszer támogatja a termékfejlesztési döntéseket 2,69
- A vállalati információrendszer támogatja az értékesítési csatornákkal kapcsolatos
döntéseket
2,70
Összesen
69,43
Az észak-magyarországi régióban 2006-ban végzett – 267 cégre kiterjedő beszállítóképesség vizsgálati eredményeink (Piskóti-Schupler 2006) a vevő- és piacorientáció
gyengeségeit is jelzik. Különösen súlyos megállapítás ez egy igen verseny-intenzív
mechatronikai és műanyagipari beszállító-piaci területen. A cégvezetők válaszaiból az alábbi
kép rajzolódik ki.
Vevőorientáció információs, elemzési, tervezési háttere területen:
- A vállalatok 56,4%-nál nem működik vállalati marketing információs rendszer eleme sem,
13,6% csak szekunder forrásokat használ, 19,7 % használ primer kutatásokat, részben
rendszeresen, részben rendszertelenül, és mindössze az esetek 10,6%-nál találunk a
vállalatirányítási rendszer moduljaként működő MDR-t (Marketing Döntéstámogató
Rendszert).
- A vállalatok 66,9%-nál van szervezeti működési szabályzat, 51,5%-nak van írott
formában létező stratégiája, 46,2% rendelkezik írott formában létező operatív tervvel.
Vevőorientáció szemléleti, szervezeti háttere:
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A marketing tevékenységnek az esetek 71,1 %-ban nincs formalizált szervezete, 22,2%
esetében az értékesítési szervezet egyik egységeként működik és mindössze az estek
6,4%-ban beszélhetünk önálló marketing szervezetről.
- A marketing-költségvetés tekintetében megállapítható, hogy a vállaltok 58,9%-nak nincs
marketing büdzséje, 17,7% esetében van, de kevesebb, mint az árbevétel 1%-a, 19,6%
esetében az árbevétel 1-5%-a és 2,6% esetében haladja meg ennek mértéke az árbevétel
5%-át.
Teljesítmény és interakciós háttér:
- A termékek jellemzően a megbízó tervei alapján készülnek (42,4%), másodsorban saját
fejlesztés eredményei (33,5%), 4% vásárolt licenc, míg 9 % nem védett termékek
utángyártásával termel.
- A határidők betartását jellemzően jó (41%), kifogástalan (20%), átlagos (31%)
minősízéssel értékelték
- A minőségi kifogások kezelése a vállalatok önértékelése szerint jellemzően jó (46,2%),
átlagos és kifogástalan közel 24-24%.
- A mennyiségi kifogások kezelése a vállalatok önértékelése szerint jellemzően szintén jó
(41,4%), míg kifogástalan 31,4% szerint, átlagos 21,8%.
- A marketing funkcióit tekintve a vállalatok 57,1%-nál jelenik meg a piackutatás, 35,7%nál a termékfejlesztés, 69,2%-nál az értékesítés, 60,5%-nál az árazás, 76,7%-nál a vevői
kapcsolattartás és 60,5%-nál a kommunikáció.
- Az értékesítés jellemzően közvetlenül a vevőnek történik, saját értékesítési szervezeten
keresztül (62,3%). Közvetítőkön keresztül a vállalatok 6%-a értékesít, míg vegyes
rendszert (közvetlen és közvetett) a vállalatok 30,9%-a alkalmaz.
- A vállalatok 34,1%-a nem rendelkezik értékesítési szervezettel, 29,2% esetében
ügyfélközpontú a szervezet, 19,3% esetében kombinált, 14,4%-nál pedig termékközpontú.
- A vállalatok 89,1%-nál nincs elektronikus értékesítés, 9,4% saját elektronikus értékesítési
rendszert alkalmaz, míg 1,5% valamilyen elektronikus kereskedelmi portálhoz
csatlakozik.
- A vállalatok 35%-a rendelkezik saját fejlesztésű technológiával. 12,1%-nak van
birtokában védett szabadalom. 6,5% esetében fordul elő védett know-how, licence. 15,9%
rendelkezik kizárólagos forgalmazói jogosítvánnyal. Egyéb vagyoni értékű jog
(jellemzően szerzői jog) a vállaltok 2,4%-nál fordul elő.
- A vállalatok 90,7%-a rendelkezik Internet kapcsolattal, mely jellemzően szélessávú
kapcsolatot (ADSL, Kábel) jelent. Saját honlapja a vállaltok 59,2%-nak van.
A hazai vállalati marketing tevékenységet összességében értékelve megállapítható, hogy a
vevőorientáció területen jelentős hiányosságok vannak, melyek gyakorta nem is tudatosulnak
a cégvezetésnél, hiszen ez a hiány nem közvetlenül megszámlálható, hanem többnyire
elmaradt, elvesztett üzleti lehetőségek, újra nem vásárló vevők, s nem javuló, vagy csökkenő
eredményesség képében találkozunk vele, melyre általában külső, elháríthatatlan nehézség
magyarázatát találják meg a cégnél.

113

49. Ábra Ügyfélorientáltság értékelésének eltérése

forrás: Homburg 1996. 149.o.

Az ügyfélorientáció önértékelésének és evők általi megítélése eltéréseire utalnak a saját és
beidézett nemzetközi kutatási eredmények.

50. Ábra Ügyfél-orientáltság megítélése és eltérések különböző ágazatokban
Forrás: Droege+Comp (2000. 8.o)

Egy saját, 2010-ben egy kiskereskedelmi hálózatnál végzett vevőorientációs és
elégedettség-kutatásunk eredményei is jelzik az eltérő értékeléseket, bár esetünkben relatíve
kisebb eltérésekkel.
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51. Ábra Vevői és önértékelések eltérése
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forrás: saját kutatás

A következő ábra egy szervezeti piacokon tevékenykedő nagyvállalat eltérő ügyfelek
és vezető munkatársak általi eltérő értékelésére mutat rá.
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kiemelkedő minőségű
fiatalos
innovatív
kedvező ár
társadalmilag felelős
megbízható
együttműködő
korrekt
ügyfélközpontú
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52. Ábra Vevői és önértékelések eltérése
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4

5

forrás: saját kutatás

Az ügyfél/vevőorientáció jellemző vállalkozói gyengeségek általában az alábbiak:
- nem veszik komolyan a termékek komparatív versenyelőny hiányát,
- hiányosan történik a meglévő termékelőny valós versenyelőnnyé transzformálása,
- nincs átgondolt piaci, marketingkoncepció,
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- nem ismerik kellően a versenytársakat,
- nincs kellő versenydinamika a cégnél, tudatos versenymagatartás,
- napi üzletmenet nehézségei túlzottan lekötik a menedzsmentet,
- hiányzik a kreatív megoldások alkalmazása,
- nem ismerik a vevő terméktulajdonság preferenciáit,
- nem ismerik a vásárlói döntési folyamatot,
- nem ismerik a vásárlási szituációhatásokat,
- csak egy-egy termékben, s nem komplexen gondolkodnak,
- nem hallgatnak a vevői javaslatokra, panaszokra,
- nem ellenőrzik, nem mérik mélységében a vevőelégedettséget,
- nem érzik a technológiaváltások szükségességét,
- nem ismerik a cégről alkotott külső, vevői véleményt, pozíciót,
Mindezen elemek mögött a vevőorientációt érvényesítő tudatos marketing hiánya áll.
- csak a vevőorientáció egyes tényezőinek optimalizálása jelenik meg, anélkül hogy
egymással való kapcsolatukra is figyelnének,
- a vevőközelség, a vevőelégedettség, vevői kötődés, lojalitás mérésének koncepcionális és
módszertani gyengeségei vannak,
- gyakorta egyenlőséget tesznek a vevőelégedettség és a vevői kötődés, a lojalitás között,
- csak az operatív tényezőkre koncentrálás jelenik meg,
- elhanyagolásra kerülnek az ún. „soft kills”, a puha tényezők, mint a kulturális, személyi
tényezők szerepe a vevőorientáltság érvényesítésében,
- nincs tudatos vevőstruktúra kialakításra, differenciált kezelésre, vevőszelekcióra törekvés.
Az ügyfél-orientációt egyrészt a vállalat teljesítmény-kínálatában, vagy más szóval a
kínálati-mix (a nyújtott szolgáltatás, termék) elemeiben és az interakciós magatartás
elemeiben fejezhetjük ki, lelhetjük fel, melyhez a gyakorlatban az alábbi kategóriákat
rendelhetjük:
1. A szolgáltatás-termék minősége, relevanciája, ami azt jelenti, hogy a kifejlesztett
termékek és szolgáltatások valós, létező vevői szükségleteket elégítenek ki. A
termékminőség dimenziói:
– Teljesítményszint (a vevői preferenciarendszerben prioritást élvező tulajdonságok közül
egyben vagy többen a konkurenseknél jobb színvonalon képes teljesíteni)
– Tartósság (hosszú távon képes megbízhatóan szolgálni a vevőt, ügyfelet,)
– Megfelelés a specifikációnak (tudja azt, amit a reklámokban, vagy más tájékoztatási
formákban ígér a termék előállítója, a szolgáltató)
– Kiegészítő termékjellemzők-extra funkciók (milyen pótlólagos funkciók, szolgáltatások
kapcsolódnak a termékhez)
– Márka (vonzó márkaszemélyiség)
– Megbízhatóság (egyenletes teljesítés, kevés reklamáció)
– Vevő/ügyfélszolgálat (szakszerű segítség)
– Stílus (korszerűség, szakszerűség, a változó piaci igényekhez való igazodás)
Az ügyfél szemszögéből a termék minőségének több dimenziója lehetséges:
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– A specifikált teljesítménynek való megfelelés: a termék megfeleljen a reklámokban
állított specifikációnak.
– A vevő értékelvárásainak való megfelelés: az előzetes elképzelések és a használat
összefüggései.
– A használati célnak való megfelelés.
– Az eladói terméktámogatás mértéke.
– Pszichés benyomások: pl. imázs, esztétika, atmoszféra.
A minőség esetében fontos, hogy a vállalat a vevő fejével legyen képes gondolkodni,
mivel a vevőérték felfogása más alapokon alakulhat ki, mint a tényleges objektív érték.
(perceived value):
– Különbséget kell tenni a tényleges (objektív) érték és a vevő által felismert és
elfogadott érték (elvárások, benyomások) között.
– Az elfogadott érték a vevőnek a termék hasznosságáról alkotott benyomásainak
összessége.
– Első vásárlásnál: fogyasztás, felhasználás előtti felismert érték (attraktivitás) a
meghatározó.
– Ismételt vásárlásnál: a termék szükséglet-kielégítési színvonala a fontos.
2. Az ügyfél-vonatkozású folyamatok minősége:
Az ügyfél-vonatkozású folyamatok nem csak a front office folyamatokat foglalják magukba,
hanem mindazokat a folyamatokat, a back office tevékenységeket is beleértve, amelyek
meghatározzák a vevő minőségképét és értékfelfogását. Tehát magába foglalja mind az egyes
üzletágak folyamatait, mind pedig a funkcionális egységek folyamatait is, beleértve ezek
szinergiáit és esetleges redundanciáit is. Az eladó-vevő interakciók csak a jéghegy csúcsát
jelentik, aminek alapját a megfelelő K+F (meghallgatják a vevői igényeket), a beszerzés
(keresik a legjobb szállítókat), a szolgáltatás (egyedi igényekhez való igazodás), a marketing
(mérik az elégedettséget), az értékesítés (megfelelő felkészültség és értékesítés-technika), a
logisztika (megfelelő szállítás), a számvitel (vevői igényekhez igazodó számlázás), a pénzügy
(egyéni csomagok), az ügyfélszolgálat (szakértelem, udvariasság), s más tevékenységek
képezik.
3. Termék-szolgáltatás rugalmassága:
A vevőrugalmasság ez esetben azt jelenti, hogy racionális keretek között a vállalat képes az
egyedi vevőigényekhez igazítani kínálatát, személyre szabott kínálati-mixet alakít ki.
4. Teljesítménycsere kondíciói:
A vevőorientáció egyik fontos eleme a szerződési feltételek megfelelő kialakítása, ami képes
motiválni a vevőt nemcsak az ismételt vásárlásra, hanem arra is, hogy további vevőket
győzzön meg arról, hogy érdemes csatlakozni a vállalat vevőinek táborába. A vevői
magatartás a vállalat számára kedvezően alakítható anyagi ösztönzők alkalmazásával.
5. Termék-szolgáltatás elérhetősége:
A vevőorientációban a vevőhöz való fizikai közelség, a termék-szolgáltatás elérhetősége a
vevők számára érzékelhető valóság. Ha könnyen, egyszerűen veheti igénybe a szolgáltatást,
ha könnyen jut hozzá a termékhez növeli elégedettségét. Ezért fontos, hogy a vállalat számára
fontos vevők számára egyszerűvé tegyük a vásárlást, akár több értékesítési csatorna
párhuzamos működtetésével, akár a vevőhöz kitelepült értékesítési pont létrehozásával. Az
interakciós magatartás vevőorientációja a következő tevékenységekben mutatkozik meg:
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6. Ügyfél-tanácsadás minősége
A vevő fejével való gondolkodást fejezi ki az eladói tanácsadás tevékenysége, illetve annak
minősége. A vevő számára olyan megoldásokat kell kínálni, melyek megoldják az ő
problémáit, ezért fontos, hogy az eladó személyzet termék és szolgáltatás ismeretéhez a vevő
minél átfogóbb ismerete is társuljon, hogy a kettő közötti összhang megteremtésére képes
legyen.
7. Nyitottság a vevői kezdeményezésekre
A vevő sok esetben kezdeményez, új szolgáltatások, termékek iránti igényt fogalmaz meg,
melyek számára előnyösek. A vállalat eladószemélyzetének megfelelő nyitottságot kell
mutatnia e kezdeményezésekre figyelembe véve a vállalati/üzletági profit célok elérést és
megvalósítás esetleges korlátait is.
8. Ügyfél-kontaktus az értékesítési-marketing személyzettel
A vevőkontaktusok kezelésében nem a rövid távú profitszemlélet, hanem a hosszú távú vevőéletciklus alatt elérhető érték szemlélete kell, hogy meghatározóvá váljon. Ugyanakkor,
minden vevőkontaktus lehetőséget teremt a vevők jobb beazonosítására, a vevői attitűdök
változásának felismerésére, melynek jelentősége nagy.
A vevőorientáció érvényesítésére a vevőkről átfogó adatbázisok kiépítésére van
szükség. A vásárlói adatbázis az egyes vevőkre, vagy potenciális fogyasztókra vonatkozó
adatok olyan szervezett és átfogó gyűjteménye, amely aktuális, elérhető és alkalmazható
olyan célokra, mint például (kapcsolat-felvételi) kívánság előidézése, annak értékelése,
termékek, vagy szolgáltatások értékesítése, avagy vásárlói kapcsolatok fenntartása. Az
adatbázis marketing a vásárlói és egyéb adatbázisok (termék, kínálati, viszonteladói)
kiépítését, fenntartását, vagy kapcsolatteremtésre és üzletkötésre való felhasználását jelenti. A
fogyasztóval közvetlen kapcsolatban levő cégeknél a saját adatbázisok építésének forrásai
lehetnek a vevőszolgálati adatok (pl. prospektuskérés) a válaszok a direktmarketing
kampányokra, a számlázási rendszerek, könyvelési adatok, s az értékesítési tranzakciók
adatai, pl. megrendelések. A vállalatközi marketingben az értékesítési ügyintéző által kezelt
vevőjellemzés (vásárlói profil, vevőnyilvántartás) egyaránt tartalmaz információkat a vevő
által a múltban vásárolt termékekről és szolgáltatásokról, a vásárolt mennyiségekről, az
árakról, a kapcsolattartásban különösen fontos személyekről (életkor, születésnap, hobbik,
kedvenc ételek stb.), a versenytársakról, az érvényes szerződések feltételeiről, a következő
néhány évre várható beszerzési kiadásokról, az ügyfél kiszolgálásában mutatkozó
versenyelőnyök és hátrányok kvalitatív értékeléséről. Az alap adatbázist kiegészítik azok az
elemzések, melyek a vevők, az ügyfelek véleményének, elégedettségének, lojalitásának, piaci
magatartásának megismerésére vonatkoznak. A vevőelégedettség vizsgálatok a
minőségirányítási rendszerek révén ma a cégek döntő többségének kötelező feladatát jelentik.
Ez a „kötelező jelleg”, s az elemzési rendszer sztenderdizált, szakmailag lecsupaszított
módszertana sajnos a gyakorlatban csak igen korlátozottan alkalmazható eredményeket hoz,
nem véletlen, hogy a legjobbak ettől eltérő, önálló elégedettségkutatást végeznek.
Javasolt, hogy ne elégedjenek meg a vállalkozások a „kipipálandó feladatvégrehajtással”, a vevőtalálkozókon elvégzett, vagy néhány kiválasztott jó partner internetes
megkérdezésével. Áldozzanak időt és fáradtságot az alaposabb, döntéseket jobban megalapozó
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kutatásokra, vevőelégedettség-vizsgálatra, melyben ne csupán a véleményeket, hanem a vevői
magatartás, elsősorban döntési magatartás jellemzőit, motivációit is tárják fel, készüljenek
fontosság – teljesítmény mátrixot, s az elégedettség mérése ne csupán a termékekre, kínálatra,
hanem a teljes vevővel kapcsolatos folyamatra terjedjen ki, s készüljenek éveken át nyomon
követhető differenciált elégedettség, lojalitás-mutatók.
Az ügyfélmegkérdezések gyakorlatába célszerű tehát beépíteni az ügyfélorientációjának értékelését. Az ügyfél-orientáció értékelése kapcsán – mint láttuk - gyakorta
eltér az önértékelés, s a vevők, ügyfelek általi megítélés. A marketing szervezet, mely
„felelőse” egy cégnél az ügyfél-orientáció megvalósulásának érdekelt abban, hogy ezekre az
eltérésekre felhívja a figyelmet, s a belső marketing, belső koordinációban játszott szerepe
révén pedig csökkentse azt. Az alábbi táblázat az ügyfél-orientáció kettős értékelésének
tényezőinek áttekintésére, az értékelés összefoglalására, összehasonlítására alkalmas, s az
alapja majd eredménye egy belső illetve külső, ügyfélmegkérdezésnek. Mielőtt áttérnék az
ügyfél-elégedettség mérés példáira összefoglalásképpen bemutatok egy táblázatot, melynek
kritériumai, skálái a vállalkozásoknál történő ügyfél-orientáció mérésének kiindulásául
szolgál. A 3 csoportban 30 tényezőt használó, ezért általam 3/30-mérési módszernek
elnevezett megoldás alkalmas arra, hogy elvégezze az ügyfél-orientáció kiinduló elemzését.
T.8.1.:A nemzetközi és a hazai, e területen végzett elemzések szerint a vállalati gyakorlatban
jelentős eltérés van a vevőorientáltság szükséges és a realizált állapota, sőt a cég által
érzékelt, s valós vevőértékelés között. A reális ügyfélorientáció feltárására a klasszikus
megközelítések elemeit adaptáló, gyakorlati megfontolásokra épülő skála-technikákat
alkalmazó ún. 3/30 mérési módszert dolgoztam ki.
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AZ ÜGYFÉLORIENTÁCIÓ MÉRÉSÉNEK 3/30 MÉRÉSI MÓDSZERE
Értékelési kritériumok, tényezők

Értékelési skála (1-5)

1. Vevőorientáció információs, elemzési, tervezési háttere
1.1.
Hangsúlyos a piaci igények előzetes elemzése

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

1.2.

cél a vevők, fogyasztók minél jobb kiszolgálása

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

1.3.

írott formában létező stratégia

igen/nem, kora

1.4.

írott formában létező operatív tervek

igen/nem, rendszeressége

1.5.

Ügyfelek, fogyasztók érdekeinek, elvárásainak figyelembe vétele

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

1.6.

Piaci változások előrejelzésének képessége

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

1.7.

Ügyfél, vásárlói elégedettség mérésének fontossága

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

2, Vevőorientáció szemléleti, szervezeti háttere
2.1.
marketing tevékenység formalizált szervezete

igen/nem és mérete,

2.2.

Marketing súlya az össz-vállalati működés

(1= nagyon csekély … 5=jelentős koordináció)

2.3.

marketing-költségvetés léte és mértéke

(1= nincs 2= csekély … 5=arányában jelentős)

2.4.

vállalatirányítási rendszer modulja: Marketing Döntési Rendszer

igen/nem

2.5.

információrendszer támogatja az árképzést

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

2.6.

információrendszer támogatja a vevőkiszolgálás költségeinek elemzését

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

2.7.
2.8.

információrendszer támogatja a termékfejlesztési döntéseket
információrendszer támogatja az értékesítési csatornákkal kapcsolatos

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)
(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

2.9.

Információáramlás hatékonysága a munkatársak felé

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

2.10.

Az alkalmazottak szakképzettsége

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

2.11.

Elosztási csatornák szervezettsége

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

2.12.

Vállalati stratégia szempontjából hosszú távú beszállítói kapcsolat

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

3. Teljesítmény és interakciós háttér:
3.1.
Ügyfelek, fogyasztók száma a versenytárshoz viszonyítottan

(1=csekély … 5=piacon legtöbb)

3.2.
3.3.

Fogyasztókkal, vevőkkel kialakított jó viszony
Rugalmas reagálás a fogyasztói igényekre

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)
(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

3.4.

A termékek karakteres komparatív versenyelőnye

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

3.5.

Termékek, szolgáltatások színvonala

(1=nagyon alacsony .. .5=kiemelkedően magas)

3.6.

Határidők betartását jellemzően jó

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

3.7.

szolgáltatási rendszer rugalmassága

(1= egyáltalán nem jellemző …..5= teljes mértékben jellemző)

3.8.

Panaszkezelési folyamat színvonala

(1=nagyon alacsony .. .5=kiemelkedően magas)

3.9.

Értékesítéstámogató kommunikáció hatékonysága

(1=nagyon alacsony .. .5=kiemelkedően magas)

3.10.

Marketingkommunikációs, imázsépítő tevékenység hatékonysága

(1=nagyon alacsony .. .5=kiemelkedően magas)

3.11.

Személyes, közvetlen ügyfélkapcsolat,

(1=nagyon alacsony .. .5=kiemelkedően magas)

Ön-értékelés

Ügyfelek értékelése
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5.2. Ügyfél-elégedettség mérése
Az ügyfél-orientáció szempontjai, azok érvényesülése – mint láttuk - megjelenik az
ügyfélelégedettség-kutatások témakörei között is. Az ön- és a külső értékelés összehasonlítása
felhívja a figyelmet azokra a területekre, ahol kevésbé hatékony a cég, kevésbé ismeri az
ügyfelek elvárásait, véleményét. Az ügyfélelégedettség-vizsgálat ugyanakkor sokkal
részletesebb elemzést tesz lehetővé, melynek struktúráját, módszertanát az alábbi áttekintés
mutatja.
A vevői elégedettség definiálására számos megközelítést találunk a szakirodalomban
(Howard 1977, Strauss-Seidel 1995, Engel-Blackwell 1982), ugyanakkor talán Tse-Wilson
(1988.204.o) meghatározása tekinthető kiindulásnak, mely szerint a „fogyasztói elégedettség
a fogyasztó tulajdonképpeni válasza arra, hogy a termék elfogyasztása után észlel-e
különbséget a termék tényleges és elvárt teljesítménye között”. A fogyasztói/vevői
elégedettség fogalom kapcsán széles problémakör tárul fel, hiszen
- értelmezhetjük a termékkel, vásárlási döntéssel, vagy éppen vásárlás előtti
tapasztalattal, valamely teljesítményjellemzővel, fogyasztási tapasztalattal, értékesítési
hellyel, intézménnyel való elégedettségként egyaránt (Yi1990),
- az elégedettség mindig szubjektív összehasonlítás az elvárások és a tapasztalt
teljesítmények, szolgáltatások között (diszkonfirmációs paradigma), illetve mindig
valamilyen élmény, s érzelmi állapot kíséri, jeleníti meg.
Az elégedettség értelmezésre kerülhet, mint egy adott teljesítmény, illetve az adott
eladóval, szolgáltatóval való kapcsolat szintjén egyaránt. Ez utóbbi, komplexebb
megközelítés egyre dominánsabb lett a gyakorlatban is.
Az általam irányított elméleti és gyakorlati kutatásoknál (Siemens Magyarország, Rail
Cargo Hungária, Unió-Coop, Magyar Posta és mások), minden esetben ötvöztük az
eredményorientált és a folyamatorientált megközelítést is, ahol jelentős súlyt képviseltek a
vevővel, ügyféllel való kapcsolattartás, menedzselés megítélésének kérdései. Különösen
fontosnak ítélhető – Schelinger-Heskett 1991. „szolgáltatási kerék” megközelítésből eredően
– hogy közvetlen összefüggés működik a vevői, fogyasztói és a munkatársi, dolgozói
elégedettség között. Hofmeister-Simon-Sajtos (2003.36.o.) részletes, az elégedettség fogalom
és mérésének elméletét összefoglaló munkájukban rámutatnak a fogyasztói elégedettség és a
TQM kapcsolatára, ahol ugyanakkor a marketing elméleti szakértői egyre inkább az
elégedettség társadalmi-pszichológiai szempontjainak kutatását helyezték előtérbe, utalva a
TQM irányzat hiányosságaira, elméleti gyengeségeire.
Az elégedettség mérésére az elméleti megközelítésekre épülően számos megoldással,
módszerrel találkozunk a szakirodalomban. A módszerek kiválasztása mellett különösen
fontos, hogy a mérések előkészítése (pl. feltáró kutatás), a lebonyolításának tervezése
szakmailag (minta, skálák stb.) megalapozottan történjen. A mérési módszerek körében
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objektív és szubjektív megoldásokkal találkozunk. Objektív módszer, ahol a különböző –
elsősorban az adott vállalkozás statisztikai adataira épülő indikátorok, árbevétel, újravásárlási
ráta, stb. jelennek meg. A szubjektív módszerek között Homburg-Rudolph (1995) alapján
megkülönböztethetünk jellemzőorientált (pl. SERVQUAL, büntetés-jutalom módszer),
eseményorientált (pl. kritikus események technika), problémaorientált (pl. probléma-feltárás,
gyakoriság-fontosság elemzés) módszereket.
Az elmúlt években számos - általam irányított - gyakorlati kutatás során alakítottunk
ki vevő-ügyfél, illetve munkatárs elégedettségmérési megoldás-kombinációkat konkrét
vállalatok számára, melyben az előzőekben vázolt elméleti-módszertani keretek konkrét
alkalmazására tettünk kísérletet. A mérési módszerek megválasztásakor természetesen a
mindenki konkrét szituációkhoz, lehetőségekhez kellett alkalmazkodni, ugyanakkor lehetőség
adódott arra, hogy meglévő technikákat adaptáljunk, újakat alakítsunk ki. A konkrét
megoldásokkal minden esetben törekedtünk arra, hogy a felhasználó számára olyan szakmai
információkat, összefüggéseket tárjunk fel, mely lehetővé teszi a nemzetközi üzleti
gyakorlatban egyre inkább elterjedő ügyfél-elégedettség menedzsment (Costumer Satisfaction
Management) alkalmazását.

5.2.1. Mérési módszerek alkalmazása, fejlesztése
A leggyakrabban alkalmazott mérési módszertanunkban leggyakrabban az alábbiak jelentek
meg:
- imázsprofil-vizsgálat és elemzése,
- CLI-index és továbbfejlesztése,
- termék és kapcsolat-elégedettség idexek,
- komplex attitűd-mutatók,
- Need-Gaps-mátrix,
- kritikus események módszere
Kev ésbé körny ezetterhelő

3,78

Egy üttműködő

3,64

Bürokratikus

3,58

Korrekt

3,49

Megbízható

3,43
3,27

Társadalmilag felelős

3,22

Ügy félközpontú

3,11

Fiatalos

2,94

Innov atív
Rugalmas

2,91

Kiemelkedő minőségű

2,91
2,80

Kedv ező árú

2,72

Gy ors
1,00

2,00

3,00

53. Ábra Imázs-profil elemzés jellemző tényezői

4,00

5,00

forrás: saját kutatás
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Az imázsprofil elemek mérésének esetén is alkalmazhatunk súlyozást.

Szolgáltatás ára

4,89

Megbízhatóság

4,87

Pontosság, precizitás

4,82

Rugalmasság, együttműködés

4,81
4,80

Ügyfélközpontúság, pozitív…

4,71

Gyorsaság
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

54. Ábra Milyen szempontok és mennyire fontosak az Ön számára beszerzéssel kapcsolatos
döntések vonatkozásában?
forrás: saját kutatás

4,54

Ügyfélközpontúság, pozitív…
Megbízhatóság

4,50

Rugalmasság, együttműködés

4,43

Pontosság, precizitás

4,37

Gyorsaság

4,32
3,74

Szolgáltatás ára
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

55. Ábra Mennyire elégedett ezekkel a szempontokkal a cég esetében?
forrás: saját kutatás

Az ügyfélelégedettség folyamat-orientált értékelésekor célszerű az egyes folyamatelemek, tevékenységek fontosságát meghatározni, az elégedettség későbbi növelésére
irányuló lépések prioritásainak meghatározása érdekében. Az esetek többségében ezt
konstansösszegű skála alkalmazásával mérjük.
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26,6%

Szerződési feltételek

24,9%

Lebony olítás
18,9%

Ajánlatadás
Teljesítés utáni egy üttműködés

15,2%

Pre-sales

14,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

56. Ábra Az egyes tevékenységek fontossága az ügyfélelégedettség meghatározásában
forrás: saját kutatás

Satisfaction Index Weight by Importance of Factors: a vállalatokkal, intézményekkel,
személyekkel kapcsolatos tényezőnkénti elégedettség aggregált mérésére, számszerűsítésére
szolgáló 1-től 5-ig terjedő összetett mutatószám, ahol az 1-es „egyáltalán nem elégedett”, az
5-ös pedig „kifejezetten elégedett” beállítódást jelent. Metodológia: SWI=a Satisfaction Index
Weight by Importance of Factors értéke, (WIi=Az i-dik tényező fontossági súlya, Si=Az in

SWI = ĺ WI i ×S i
edik tényezővel való elégedettség)

i =1

5,00
4,00

4,36
3,46

3,46

2007. év

2008. év

3,93

3,86

2009. év

2010. év

3,00
2,00
1,00

57. Ábra Az SWI-mutató alakulása, 2007-2011

2011. év
forrás: saját kutatás

Lojalitás-indexként leggyakrabban a nemzetközileg is legelterjedtebb, komplex mutató
(1-5 értékkel) kerül alkalmazásra.
2× E + A +U
CLI =
ahol CLI=a Costumer Loyalty Index értéke, s benne
4 az E = általános elégedettség értéke, A =
ajánlás értéke, az U=Újravásárlási érték, melyeket a három klasszikus kérdésre adott válaszok
alapján számítunk.
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Az elmúlt évek gyakorlatában két további mutatót hoztunk létre. Az ún. Totális
Lojalitás Index, a három kérdésre legmagasabb, 5-ös értéket adó válaszadók közös
halmazának aránya, azaz a teljes mértékben lojális ügyfelek részaránya.

58. Ábra A Totális Lojalitás Index meghatározása

forrás: saját kutatás

A Domináns Lojalitás Index számításakor az 5-ös érték mellett a 4-est, a relatíve nagy
elégedettséget, újravásárlási és ajánlási szándékot mutató megkérdezettek közös halmazát
határozzuk meg.

59. Ábra A Domináns Lojalitás Index meghatározása

forrás: saját kutatás

Mindkét érték további információkat ad a vállalkozás és ügyfelei, vevői közötti
kapcsolat jellemzésére.
Az ügyfél-elégedettségi és lojalitás-mutatók, s a belső tényezők megítélése, struktúrája
alapján határozhatóak meg az elégedettség és lojalitás növelésének eszközei, melyekre a
komplex lojalitás-program építhető. Az eszközrendszer egy jellemző csoportosítását mutatja a
következő táblázat.
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Interakciós eszközök –
ösztönzés

Teljesítmény-elégedettség
növelése

Váltási korlátok felépítése

Közös fejlesztés együttműködés az innováció
terén, (laterális marketing)
„Közös” termelés – szolgáltatás
Költség-optimalizálás az ügyfélinformációkra épülően

Individuális kínálat, Minőségi
sztenderdek alkalmazása,
Szolgáltatás-sztenderdek
alkalmazása, Kiegészítő –
ügyfélnél nyújtott szolgáltatások
Sajátos termékdesign
Teljesítménygarancia feltételek

Individuális műszaki
megoldások, sztenderdek
kialakítása
Értéknövelő szolgáltatások
Vevőorientált telephelyválasztás
Kooperációs szerződések

Ügyfél-kártya

Árgaranciák

Rabatt és bonusz-rendszer

Közös piaci fellépés – értékesítés

Elégedettségfüggő árképzés

Árdifferenciálás

Eseménymarketing

Vevőklub

Árukapcsolás

Direct Mail - Online-marketing

Vevő-újság

Pénzügyi kondíciók

Proaktív vevőkontaktus

Telemarketing

Ügyfélkártya-kedvezmények

Ügyfélszolgálati szám

Panaszkezelés

Egyedi információszolgáltatás

Vevőfórum

Személyes kommunikáció - KAM

Vevő-specifikus kommunikációs
csatornák kiépítése

Internetes megjelenés, játék

Online rendelés

Bérleti rendszerek

Nyereményjáték

Katalógus-eladás

Vertikális marketing rendszer

Céglátogatás

Közvetlen szállítás

Köszöntések, gratulációk

Az ügyfél-elégedettség mérés differenciált technikái szükségesek ahhoz, hogy
megalapozzák az üzleti sikerhez nélkülözhetetlen lojális, az eladóhoz kötődő ügyfélkör
kialakítását lehetővé tevő marketing munka, az ügyfél-elégedettség menedzsment (CSM), s az
azt realizáló hatékony lojalitás program kialakításához.
T.8.2.: Az ügyfélelégedettség mérés többelemű módszertanával, a folyamatorientált mérés
dominanciája mellett a komplex, a totális és a domináns lojalitás indexek révén alapozható
meg a teljesítménynövelés, az interakciós eszközök fejlesztésére, valamint a váltási korlátok
felépítésére épülő lojalitás program.
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5.3. Ügyfél/Vevőérték és mérése
A vevő/ügyfélérték mérésekor ugyanezen megfontolások működnek az eladói,
szolgáltató oldalon is, mint a vevőknél, hiszen a vállalkozás akkor lesz sikeres, eredményes,
ha nagyobb haszon, árbevétel illetve előny termelődik, mint a költségei. Természetesen a
vállalkozás számára a vevőin realizált érték nem csupán pénzben fejezhető ki, hanem egy
széles hatásrendszerben. A 45. számú ábrából az is kiolvasható, hogy a versenyelőny, s ez
által a versenypozíció visszavezethető ezen „értékviszonyokra”, hiszen az eladónak egyrészt
az előzőeknek megfelelően a vevő számára értéket kell nyújtania (vevő-előny, vevőérték),
másrészt a konkurens kínálóval szemben is előnyökkel kell bírnia (kínálói előny). A
versenyelőny, mely megjelenhet nettóhaszon –különbségekben (jobbat kínál), avagy
költségkülönbségekben (ugyanazt olcsóbban), számos okra visszavezethető. Miként az ábra
mutatja a vállalkozás másik versenytárs vállalkozáshoz képest meglévő potenciál-, folyamatilletve programkülönbségek alapján tud versenyelőnyt felmutatni, s ezáltal jobb
versenypozíciót kiépíteni. A hatékonyság (a külső teljesítményérték) és a hatásosság (a belső
teljesítményérték, alacsonyabb költségek) egyaránt szükségesek a piaci sikerhez. Az egyik
nem mehet a másik rovására, mert felborulnak a vállalkozás egyensúlyi viszonyai. A vevőnek
nyújtandó érték tehát vitathatatlanul az eladó marketingjének középpontjában áll, de kevésbé
mondható ez el a belső hatékonysági kritériumokra.
Az elmúlt években ugyanakkor egyre fontosabbá válik az eladó, a vevő és az érték
kapcsolatának azon dimenziója, hogy mit ér a vevő, az ügyfél az adott vállalkozás számára, hogyan
járul az egyes vevő hozzá az eladó által realizálható értékekhez. Tudjuk, hogy a vevők, ügyfelek
különböző mértékben értékesek az eladó számára, különböző mértékben járulnak hozzá a belső
hatásossághoz, eredményességhez, de hogy ki mennyivel és hogyan erre a válasz már nem is olyan
egyértelmű. A haszon, az értékek mennyisége a vállalkozásoknál nemcsak többletteljesítményekkel,
hanem a jobb vevőkör, illetve az egyes, meglévő vevőkkel való hatékonyabb kapcsolat révén is
növelhető. A marketing sokáig hanyagolta e lehetőségek kihasználását.
A marketingelemzésekben, stratégiai megfontolásokban, különösen a business to business
piacokon, gyakran hangsúlyozásra kerül az első, a meghatározó, a referencia-vevő jelentősége, a minél
kedvezőbb vevőkör kialakításának szükségessége, fontossága. Egyre gyakrabban elemzik a cégek az
egyes vevőik elvesztésével keletkező pénzügyi veszteségeiket is, egyre nagyobb vásárlásra ösztönzik
különböző módszerekkel a vevőket annak érdekében, hogy a vevővel való üzleti kapcsolat folyamán
minél kisebb költségek mellett, minél nagyobb értéket, hasznot realizáljanak.

A vevő, az ügyfél értékét a hagyományos közgazdasági megközelítések tehát pénzügyi
értelemben kezelik, azaz a „vevőn realizálható mennyiségi haszonként, profitként”. A
marketing oldalról ugyanakkor ennél szélesebb, sokoldalúbb kell, hogy legyen a vevő értéke
az eladó számára. Ezt számos vállalkozás érzi, tudatosan épít is a stabil vevői
együttműködésekre, ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy egyáltalán nem tartalmaznak a
marketing szakirodalmának és gyakorlatának eredményei olyan megközelítést, módszertant,
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melyre megalapozottan építhetnénk. Hiányoznak a komplex vevői-ügyfélérték modellek,
kutatások.
A vevő értéke különösen fontossá válik azokon a piacokon, azoknál az ágazatoknál, melyek
tartós együttműködésre, sokoldalú kapcsolatokra épülnek. Nem véletlen, hogy a kapcsolati és a
hálózati marketing, majd az informatikai technológiát a marketingtevékenységbe is tudatosan beépítő
CRM (Customer Relationship Management) rendszerek hozták be e fogalmat a mindennapi
gyakorlatba.

A kapcsolati marketing a következő dimenziókra, kategóriákra épül fel (Bruhn-Bunge
1994.):
1.
üzleti kapcsolatok hordozói, akik a hálózatot alkotják:
Az aktuális és potenciális vevők, szállítók, közvetítők, más cégek, versenytársak,
versenytársak vevői, a vevők vevői, licenc-átvevők, finanszírozók, részvényesek,
nyilvánosság, politikai döntéshozók, munkatársak. A kapcsolati marketing széles
célcsoportjai hat „piac” szereplői, hat piac szabályai alá rendeltek., úgymint vállalati belső
piac, beszerzési piac, munkaerőpiac, befolyásoló piacok, igazodó piacok, értékesítési piacok.
2.
üzleti kapcsolatok iránya:
A vállalkozáson belüli és külső kapcsolatokat, ezeken belül is horizontális, vertikális és
laterális (hatóságok, piackutatók, médiák) kapcsolatokat különböztethetünk meg.
3.
üzleti kapcsolatok tartalmi interakciós szintjei között négyet találunk:
- tárgyi problémák szintje,
- szervezeti szint,
- hatalmi szint,
- emberi-emocionális szint.
Az eseti vagy tartós kapcsolatok megkülönböztetése mellett kiemelendő, hogy az intenzitás
mennyiségi kifejezője a periodikusság, avagy rendszeres jelleg érvényesülése. (heti, havi, évi
stb.) A kapcsolat-minőség jellemzője a kapcsolatok erőssége, mely a ráfordításokkal, s az
összefüggő kockázatok, eredmények révén határozódik meg. A kapcsolat tartóssága, mint
idődimenzió egyben a partnerség sajátos szintjét is kifejezi, mely a vevőkkel való kapcsolat
esetében a vevőhűség fokozatait jelenti:
– lehetséges, potenciális vevő, érdeklődő,
– vevő, felhasználó
– szorosabb ügyfél,
– hűséges, támogató
– szószóló, a cég ügyvédje.
4.
az üzleti kötődések, kapcsolatok szimmetriája.
Természetesen számos esetben a kapcsolat fontossága, s az ebből eredő kapcsolati viszony
(függőség, hatalom) nem egyforma a partnerek között, a vállalati méretek különbözősége, az
egymás üzleti forgalmában eltérő gazdasági súly, részesedés stb. következtében.
A kapcsolati marketing jelentősége témánk szempontjából abban van, hogy - a
tranzakció szintjéről a vevő értékének („customer relationship value”) vizsgálatát a vele való
együttműködés, üzleti kapcsolat teljes idejére és a csere-kapcsolati kívüli kooperációs
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formákra egyaránt kiterjeszti. A kapcsolati marketing megközelítés ugyanakkor tovább
bonyolítja a problémát, hiszen a kapcsolat értékét nemcsak az eladó-vevővonatkozásban,
nemcsak mind a két oldalról, hanem más szereplőkkel, partnerekkel való
kapcsolatvonatkozásban is lehet értékelni a vállalkozói célok elérését szolgáló hatások
oldaláról.
A fenti gondolatmenet is bizonyítja, hogy marketing-értelemben a vevő-érték, avagy
ügyfélérték fogalom egy összetett és igen fontos kategória, melynek mérése, értékelése
jelentős hatékonysági előnyöket hozhat a piaci munkában. Ebben az értelemben kiindulásként
megállapítható, hogy
- a vevő-érték fogalom elválasztandó a vevő által realizálandó érték-, haszonkutatástól
(customer value)
- a vevő-értéket nem csupán, mint a vállalkozás által a vevő révén realizálható
mennyiségi, pénzügyi hasznot kell kezelni, (monetáris megközelítés) meghaladása)
- a vevő értéke a vállalkozás számára hasonlóképp működhet, mint a márkaérték, azaz
egy hatékony vevőkör olyan többletértéket eredményezhet a cég számára, miként az a
márkatermékeinél is megjelenik,
- a vevőkör tehát nem csupán a vállalkozások marketingjének a tárgya, hanem
elválaszthatatlan része, vagyona is.
- amennyiben vagyonként, a sikerhez való hozzájárulás eszközének, mértékének
értelmezzük, akkor természetes cél a vagyon növelése, beruházás a vagyon
gyarapodása érdekében, melynél természetszerűleg felvethetőek a beruházás
hatékonyságának kritériumai.
- a vagyon növeléséhez, a beruházás hatékonysága érdekében tudni kell, hogy mi is
határozza meg a vevő-értéket, hogy tudjuk mivel, milyen beruházással befolyásolható.
- természetesen a vevői-ügyfélértéket nem egy adott pillanatban rögzítetten, hanem az
idődimenzió kezelésével kell értékelni, azaz a statikus és dinamikus megközelítés
ötvözetével, (a dinamikus megközelítés megjelenik már Kotler (1998), Mulhern
(1999) szóhasználatában a „customer lifetime value”, a vevői-tőkeérték, vevőiéletciklus érték fogalomhasználatával)
- Plinke (1995) már többdimenziós vevőértékről beszél, akinél a vevőérték az a kár,
mely akkor keletkezik, ha a vevő elmegy, azaz mint elvesztett sikerpotenciál”.
- A vevői érték összességében nem csupán az egyes vevőkre, hanem az egész
vevőkörre, mint vagyonra vonatkoztatandó.(„customer assets”)
Mindezek érdekében a marketingben jelentős mértékben kívánatos növelni a
vevőelemzésre fordítandó aktivitásokat. Úgy gondolom, hogy az üzleti kapcsolatok értéke
nem függetleníthető a konkrét szereplőktől, a konkrét szerepektől, ezért nem általában a
kapcsolatokat, hanem a konkrét féllel, például a vevővel való kapcsolat értékét kell vizsgálni,
s a marketingtevékenység alapjává tenni. Ebből eredően hatásosabbnak tartjuk nem általában
az üzleti kapcsolatok értékének vizsgálatát, hanem egy konkrét vállalkozás oldaláról,
érdekéből vizsgálni a különböző szerepű partnerek, partnerekkel való együttműködések,
kapcsolatok értékének vizsgálatát, ezek közül is elsősorban a vevőérték elemzését.
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A vevő/ügyfélérték fogalom dimenzióinak vizsgálata tehát három területre kell, hogy
kiterjedjen:
- tárgyi dimenziója, azaz a meghatározó tényezőinek megállapítása,
- idődimenziója, azaz a statikus és dinamikus megközelítés érvényesítése,
- az aggregációs szint dimenziója, azaz az egyes vevő, avagy a vevőkör értékének
elemzése kerül előtérbe (mely utóbbi elsősorban az angolszász irodalomra
jellemző).
A marketing-elmélet mellett a marketing szakma gyakorlata is rendkívül adós a
vevőérték-elemzéssel. Mindezidáig hiányzik a vevőérték koncepciójának általános
kidolgozása, annak ellenére, hogy számos figyelemre méltó eredmény született.
Rieker (1998) kvalitatív érték-meghatározó kritériumokat nevesít, úgymint
- fejlődési potenciál,
- kisugárzási potenciál,
- innovációs potenciál,
- befolyásolási potenciál,
- kooperációs potenciál,
Cornelsen (2000) is komplex meghatározásra törekszik, direkt és indirekt vevőérték
megkülönböztetéssel, ahol a direkt vevőérték a forgalom, a siker, a referenciaérték, azaz a
vevő hozzájárulása a vállalati célok eléréséhez, míg az indirekt hatás az információs értékként
és cross-selling effektusként jelenik meg.
Az angolszász megközelítések inkább a vevőkör, mint az egyes vevők értékének
meghatározására irányulnak. Az üzleti kapcsolat értékének (vevői és eladói oldalról történő)
meghatározása számos nemzetközi és néhány kutatás témája volt, mégis még
megválaszolatlan kérdések maradtak. A magyar szakirodalomban kiváló összefoglaló
elemzést, kutatást találunk, mely mindhárom „kapcsolati szintre” kísérli meghatározni a
kapcsolat értékének, meghatározásának elemeit (Mandják 2002):
Csereepizód szintjén:
- termék megbecsülése a vevő részéről
- a termék előállíthatósága a szállító részéről,
- partner fizetőképessége,
- személyes kapcsolatok, termékkel való megelégedettség,
- kölcsönös személyes szimpátia.
Kapcsolati szinten:
- kapcsolat jövedelmezősége,
- tranzakciós költségek csökkentése,
- bevételi potenciál,
- kölcsönös egymásnak megfelelőség,
- kapcsolat stílusa,
- megbízhatóság,
- kiszámíthatóság,
- tartósság.
Hálózati szinten:
- versenyelőny kialakítása,
- referencia érték,
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-

kapcsolat kisugárzása a saját hálózaton belül,
kapcsolat kisugárzása más hálózatokra.

Mindezen megközelítések ugyanakkor nem átfogóan konceptualizálták a problémát, s
hiányzik az operacionalizálásuk is. Sokszor úgy tűnik, hogy a vevőérték nem egy abszolút
nagyság, hanem sokkal inkább egy olyan jellemző, amely a vállalkozás céljainak eléréséhez
való hozzájárulás mértékeként határozódik meg. Ebből az is következik, hogy egy vevő másmás cégnek más-más értékkel bír, azaz a vevőérték relatív fogalom egy konkrét kapcsolat-, és
viszonyrendszerben határozódik meg.
A St.Galleni Egyetem Marketing Intézete egy átfogó nemzetközi projektjében
meghatározta a leendő modell számos fontos elemét (Rudolf-Sipötz-Tomczak 2003), mely a
saját modellem közvetlen alapját képezi majd. Először is vizsgáljuk meg, határozzuk meg,
hogy melyek a vevők funkciói az eladó vállalkozás számára! A vevő, az ügyfél nem más, mint
- a jelen fogyasztója, s a jövő potenciális kereslete,
- a ma és a holnap bevételi forrása és költségtényezője,
- információszolgáltató a szükségletekről, fejlesztési irányokról, termékről stb.,
- partner a kooperációban (pl. fejlesztésben, termelésben)
- referencia-cég,
A vevőérték mindezek alapján lényegében két dimenzióra vezethető vissza, úgymint
- piacpotenciál, azaz a vevő hozzájárulása a jelenlegi és a jövőbeni értékesítési
sikerhez
o bevétel-potenciál, (a monetáris hozzájárulás a sikerhez, rentabilitáshoz,
melyben a jelenleg domináns forgalomorientáltságból jövedelem,
fedezet-orientáltság irányába történő váltás kell, alapja a vállalatok
belső információs rendszere, melyek a termék helyett egyre inkább
vevőalapúnak (activity based costing) is kell lennie.
o lojalitáspotenciál, (a vevőelégedettség gyakorta csak öncélú
elemzésének ez eddig elhanyagolt továbbfejlesztése, melynek elemei
vevőelégedettség, kötődés, bizalom, függőség, ami a vevő számára
rendelkezésre álló alternatívák számától, a specifikus beruházásoktól, a
szerződést kísérő erőviszonyoktól, a személyes kapcsolattól, a
kapcsolat tartósságától, stabilitásától és az áldozatkészségtől függ)
o fejlődési, növekedési potenciál, (a jövőre vonatkozó várakozás
megragadása, melyben összekapcsolható az életciklus és kapcsolati
életciklus koncepció)
o cross-buying potenciál (a cross-selling hatás analógiájára a vevőnek a
paletta szélesítésével történő értéknövelése)
- erőforrás-potenciál (a vevőérték, mint vagyon, beruházás tárgya)
o referencia-potenciál, (más döntések befolyásolója, multiplikációs
hatása)
o információs potenciál, (amilyen befolyást az eladó cégre gyakorol
véleményével, adataival, információival pl. a szükségletek, fejlesztési
irányok, minőségi elvárások meghatározásának segítésével stb.)
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o innovációs potenciál, (a fejlesztések terén való együttműködés,
információs hatás megjelenése)
o kooperációs (avagy integrációs) potenciál, mely együttműködések a
k+f-en túlmenően a disztribúcióra, a képességekre, készségekre és azok
intenzitására terjednek ki)
o szinergia-potenciál, a belső és külső kapcsolódási potenciál.
A St.Galleni-modell jó kiinduló alapja lehet a hálózati-marketing vevőorientált
szemléletű integrált magatartásának, továbbfejlesztése számos marketingprobléma
megoldásához járulhat hozzá a hazai gyakorlatban is. Az elmúlt években- részben az ImKKKprogramban elvégzett - kutatási programunk választ keresett az alábbi problémákra:
Az egyes tényezők tartalmának kibontása, a közöttük való kapcsolat
milyenségének, irányának vizsgálata mindenképpen kívánatos, különösen az
egyes ágazatoknál, piacokon folyó eltérő marketing munka hatékonyságának
elemzése szempontjából.
A vevőérték fogalom szakmai kidolgozása különösen fontos a cégek marketing
gyakorlatának számára is, hiszen ma még erősen jellemző a forgalom alapján
való értékelés, s kevésbé a bevétel-költség orientáltan, s még kevésbé veszik
figyelembe a nem pénzügyi tényezőket.(marketing hatékonyságmérés)
A vevőkkel kapcsolatos marketingköltségek vonatkozásában egyre inkább
szükséges egy szemléleti váltás, mely szerint egyre inkább beruházásként, s nem
csupán költségként szükséges értékelni.
Ugyanazon cég vevőértéke különböző lehet az egyes partnereinél a különböző
partneri szerepek függvényében.
Egyre fontosabb hatékonysági tényező lesz a vevőszelekció, mely nem csupán a
pénzügyi, hanem a más magatartási tényezők alapján kell, hogy elvégzésre
kerüljön.
A hatékony vevőelemzést végző cégek sikeresebbek a nyereségtermelésben, a
piaci pozíció építésében.

5.3.1. A miskolci-modell elemei
A St-Galleni kiinduló modellre épülően a kutatási programunkban kidolgoztuk a
tényezők mérhetőségének, mérésének technikáit, kijelölve azokat a skálákat melyekhez
hozzárendelhetők a mennyiségi, vagy minőségi értékelések. A vevő/ügyfélértékelésünk
megoldásában nem tekintettük egyenlő fontosnak az egyes kritériumokat, hiszen azok eltérő
mértékben fontosak az eladó cégnek, hiszen eltérő mértékben járulnak hozzá az üzleti, piaci
céljai eléréséhez.
A vevőértékelés piaci célokhoz kötésének beillesztése a modellbe növeli a módszer
gyakorlati hasznát, hiszen különböző piaci szituációkban eltérő súlya, szerepe lehet az egyes
vevőknek. Más vevővel válik fontossá a kapcsolat, az együttműködés egy pénzügyi
nehézségek, más egy új terméket fejlesztés időszakában. Az egyes szituációk pl. innovációs
kényszer, avagy stagnáló piaci helyzet, likviditási gondok stb. olyan prioritásokat képeznek,
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amelynél egy-egy tényező abszolút meghatározóvá válhat, s az azon vevők megnyerését,
megtartását teszi legértékesebbé, amelyek ezen elvárásoknak a legjobban megfelelnek
A vevő/ügyfél-értéket tehát az egyes tényezők értékének súlyozott átlagaként
jeleníthetjük meg.
Vc = Σ Ci*Ti
A számításban tehát a vállalkozás célrendszere lesz az egyes kritériumok közötti
fontossági súlyok meghatározója. Természetesen egyes rendkívüli piaci helyzetek, s ebből
eredő célok elérésének követelménye nem tesz lehetővé ilyen „konszolidált” vevő-érték
rangsor elkészítését, s erre épülő marketing-stratégia, s célzott eszközrendszer alkalmazását.
Hogyan végezzük az értékelést?
1.

2.

3.

4.

Az értékeléskor a különböző kritériumokat egy egységes, (1-5 vagy 1-10-es)
skálán értékelünk, ahol minden kritériumra vonatkozóan meg kell határozni az
értékelés skáláját, mely általános és az adott vállalkozás egyedi sajátosságait
egyaránt visszatükrözi.
A súlytényezők meghatározásakor a cég piaci céljainak prioritásából indulunk
ki. (pl. milyen szerepet játszik az ügyfelek megtartása, új vevők szerzése, a
likviditási-pénzügyi szempontok, az új termékek bevezetése),
Az értékelési skálák meghatározását a cégsajátosságok alapján célszerű
elvégezni, pl. a bevétel-részaránynál 5= a 10%-ot meghaladó vevő értéke, a
forgalom jövőbeni fejlődése az elmúlt évek adatai, illetve beruházásra vonatkozó
információk alapján mérve.
Az értékelés végrehajtása az ügyfelekkel kapcsolatban álló, őket ismerő
szervezeti egységek képviselőivel közösen történjen, ahol minden ismert
információ összegződhet, rögzülhet az egyes ügyfelekről, s alapjává válhat egy
tényleges, hatékony ügyféladatbázisnak.

Egyre fontosabb hatékonysági tényező lesz az ügyfelek értékének meghatározására
épülő vevőszelekció, mely nem csupán a pénzügyi, hanem a más magatartási tényezők alapján
kell, hogy elvégzésre kerüljön. A szelekció mellett még fontosabb, hogy a vevő-érték a
vevőszegmentálás, a vevői csoportok képzésének egyik meghatározójává váljon, s ez által
járuljon hozzá a (költségében, hatásában) hatékony marketing megtervezéséhez,
realizálásához.
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Vevőértékelési-rendszer pontozásos módszerrel - javaslat

Ügyfél neve

Súly-tényező

1.

Piacpotenciál

0,6

1.1.

Bevételben való részarány [ABC-elemzés alapján]

0,15

1.2.

Forgalom fejlődése [elmúlt évek tendenciája]

0,04

1.3.

Vevő piaci pozíciója [szerepe, súlya saját piacán]

0,02

1.4.

Jövőre vonatkozó bevétel-növekedési várakozás

0,03

1.5.

Rendelési gyakoriság [kiszámíthatóság, tervezhetőség]

0,04

1.6.

Versenypozíciónk a vevőnél

0,03

1.7.

Az ügyfél fuvarozó-váltási lehetősége

0,03

1.8.

Lojalitás-potenciál [mennyire elkötelezett, CSI,]

0,02

1.9.

Keresztértékesítési hatás [más termékértékesítésre]

0,02

1.10.

Ügyfélgondozási ráfordítás [költségarányok]

0,05

1.11..

Fedezeti részarány [ABC-elemzés]

0,15

1.12..

Fizetési morál, pénzügyi értékelés

0,03

2.

Erőforrás-potenciál

0,4

2.1.

Kooperációs-potenciál [együttműködési készség]

0,05

2.2.

Innovációs potenciál [fejlesztési együttműködés]

0,05

2.3.

Információs potenciál [piaci, szakmai adatok]

0,1

2.4.

Referenciapotenciál [mások befolyásolása]

0,1

2.5.

Kapacitás-kihasználtsági súlya

0,05

2.6.

Szolgáltatási folyamatra gyakorolt hatás [idő, egyediség]

0,05

3.

ÖSSZÉRTÉK

1,00

Érték [1-5]

Súlyozott érték

megjegyzés
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A vevőértékelésből további részelemzések, rész-számítások végezhetőek, mélyebben
megismerhetőek a vevőszegmensek, a meghatározó ügyfél-magatartási típusok, s különböző
kapcsolat-jellemzők határozhatóak meg.
Például az alábbiak tényező-csoportok képezhetőek az értékelési kritériumok
különböző csoportosítására épülően (pl. átlagszámítással):
I. KAPCSOLATTARTÁS JELENTŐSÉGE A CÉGÜNK SZÁMÁRA
– Bevételben való részarány [ABC elemzés]
–

Forgalom fejlődése [elmúlt évek tendenciája]

–

Vevő piaci pozíciója [szerepe, súlya saját piacán]

–

Jövőre vonatkozó bevétel növekedési várakozás

–

Rendelési gyakoriság [kiszámíthatóság, tervezhetőség]

–

Kapacitás – kihasználtság súlya

II. KAPCSOLAT JELENLEGI HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE
– Versenypozíciónk a vevőnél
–

Vevőgondozási ráfordítás

–

Fedezeti részarányok [ABC elemzés]

III. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZOROSSÁGA
III.1. Lojalitás és az abból eredő lehetőség
– Vevő váltási lehetősége
–

Lojalitás potenciál

–

Keresztértékesítési hatás [más termék értékesítésére]

–

Fizetési morál

III.2. EGYÜTTMŰKÖDÉSI POTENCIÁLIS TERÜLETEK
– Kooperációs potenciál [együttműködési készség]
–

Innovációs potenciál [fejlesztési együttműködés]

–

Információs potenciál [piaci, szakmai jellegű adatok]

–

Referenciapotenciál [mások befolyásolása]

–

Gyártási folyamatra gyakorolt hatás [idő, egység]

Az egyes vevőértékekhez tartozó kategóriák jellemzője, közvetlen hatással van a
kapcsolat-menedzsment kialakítására, melyet pl. az alábbi kategóriába-rendezés alapján
végezhetünk el:
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–

1. „A” kategória [4,01 – 5,00]
Kiemelt ügyfél kategória (KAM)

–

Személyes értékesítés, gondozás, esetenként vezetői megkeresés

–

Közös szakmai együttműködés [célzott szolgáltatás-fejlesztések,]

–

Személyes hírlevél

–

Bemutatókra, vásárokra, ügyféltalálkozókra való meghívás

–

Névnapi, évfordulós köszöntések

2. „B” kategória [3,01 – 4,00]
– Személyes értékesítés, gondozás
–

Közös szakmai együttműködés [fejlesztések, kiadványok]

–

Bemutatókra, vásárokra való meghívás

–

Hírlevél

3. „C” kategória [2,01 – 3,00]
– Telefonos értékesítés, kapcsolattartás
–

Bemutatókra, vásárokra való meghívás

–

Hírlevél

4. „D” kategória [1,01 – 2,00]
– Nincs személyes kapcsolattartás
–

Internetes értékesítés, reklamációkezelés

–

Hírlevél

A vevőértékelési módszerünk alkalmazása bizonyítja, hogy a hatékony vevőelemzést,
vevőértékelést végző cégek sikeresebbek a nyereségtermelésben, a piaci pozíció építésében,
különösen, ha beépítik a Marketing Információs Rendszerbe, s a mindennapok „kapcsolatmenedzsmentjébe”, egy leendő CRM-rendszer gyakorlatába.
T.8.3.: A vevő/ügyfélérték ún. miskolci modell alapján, ügyfelenként történő mérésében, a
meghatározó kritériumok értékelésének az adott cég piaci céljaival, mint súlytényezőkkel
korrigált átlagszámaként adódik, mely értékek alapján elvégzett ügyfélszegmentálás, s az az
alapján kialakított marketingtevékenység-optimalizálás az ügyfél-menedzsment meghatározó
folyamatává válik.
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5.4. Az innovációmarketing keretei
A záró néhány oldalon a régi témámhoz nyúlok vissza, hiszen a kandidátusi értekezés
fő témája is az innovációmarketing volt. Az innovációmarketing adta a keretét az
Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ keretében folytatott, általam vezetett
kutatási területnek is, s jelenleg is folytatom a témakör újabb aspektusainak kidolgozását az
egyetemi TÁMOP, Kiválósági Központ program egyik részterületeként. A téma kereteit
foglalom össze, alapvetően az Innovációmarketing, Akadémiai Kiadó által megjelentetett
szakkönyvünk általam írt egyik fejezetéből, kapcsolódó cikkekből építkezve. Bízom benne,
hogy a társadalmi marketingkutatás mellett a következő hónapokban sikerül egy átfogó
empirikus, vállalati kutatással friss, új eredményekre, összefüggések megfogalmazására jutni.

5.4.1. Újra előtérben az innováció
A vállalkozások menedzsmentjének mindenkori alapfeladata, hogy keresse az üzleti
sikerek, a növekedés, a hatékonyság növelésének lehetőségeit, a versenyképesség
megteremtésének technikáit. Különösen fontos ez napjaink piacainak egyre élesedő,
nemzetközivé vált versenye, s benne az erőteljesen érvényesülő árharc közepette. Az elmúlt
években a - versenyképesség terén lépést tartani kívánó - cégek átfogó változtatásokba
kezdtek, a növekedési képességük és jövedelmezőségük növelése érdekében strukturális
átalakításokat, átszervezéseket végeztek. Az átszervezésekben, a vállalkozás folyamataiban a
költségcsökkentés és a hatékonyság növelésének együttes törekvése érvényesült. Az egyre
kiélezettebb verseny, az alacsonyabb bérrel dolgozó régiók vállalkozásainak nyomása, a
stagnáló kereslet komoly költségtakarékossági intézkedéseket is indukált a vállalkozásoknál.
A belső racionalizálás mellett ugyanakkor új, innovatív piaci magatartásra is egyre inkább
szükség van.
A belső szervezeti korszerűsítések pozitív hatásai ellenére sok cégvezető arra a
következtetésre kellett, hogy jusson, hogy még mindig nem sikerült a reengineering
lépésekkel, strukturális változtatásokkal a vállalkozás versenyképessége, az értéke hosszú
távú növelésének (shareholder value) útját megtalálni. A vállalkozás vonzereje ugyanis csak
átmenetileg nőtt a költséghatékonyság, a megtérülési mutatók javulásával. Tartósan pozitív
megítélése csak a piaci teljesítmények, a sikeres termékek, szolgáltatások piacra hozatalával
biztosítható. Természetesen a reengineering és a strukturális változtatások célja is az
eredményes, sikeres növekedés feltételeinek a javítása, bár a költségcsökkentések, a kevésbé
jövedelmező területek leépítése, valamint a mennyiségi megfontolásokból történő vásárlások
gyakran az innováció-képesség és a szerves fejlődés szempontjából hátrányosak is lehetnek,
annak ellent is mondhatnak.
A vállalkozások előtt álló követelmény ma ugyanakkor kettős, egy időben kell a
költséghatékonyságot javítani a meglévő termékek árversenyben való helytállása érdekében,
és a differenciált, innovatív termékek, szolgáltatások létrehozására irányuló tevékenységet
intenzívebbé tenni, a piacpotenciál növelése, a növekedés érdekében. A vállalkozásoknak új
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viszonyt kell kialakítaniuk az innovációhoz, a növekedéshez, melynek kulcsa az innovációk
sikeres menedzselése, sikeres marketingje lehet, különösen a világgazdasági válság elmúlt
évei tapasztalataira is épülően. Ezen új, komplex kihívás mögött az innováció piaci
körülményeinek - az utóbbi évtizedben tapasztalt jelentős - megváltozása áll. Meghatározó
jelenségei az alábbiak:
- A legtöbb piac fejlődése elérte a telítettséget, a nemzetközi verseny egyre
erőteljesebbé vált, az ágazatok nagy részében fölös kapacitások jöttek létre, a vevők
egyre szélesebb sokoldalúbb kínálatból választhatnak.
- Az új termékek és szolgáltatások létrehozása a technológiák, a kompetenciák komplex
összjátékát igényli, s ebben a szabványok, a kompatibilitási elvárások, s előírások
sokaságának kell megfelelni, azaz az innováció egy sokelemű, költséges folyamat.
- Egyre nehezebb kielégítetlen vevői, fogyasztói szükségleteket feltárni, s azokhoz
találó, helyes megoldásokat találni.
- Nőnek az új termékek fejlesztésének és azok piaci bevezetésének beruházási
kockázatai, mivel a fejlesztési kiadások rendkívül nagyok lehetnek, a termékek
életciklusa rövidül, s egyre bizonytalanabb, hogy az innovatív kínálat megfelel-e
majd a vevői preferenciáknak.
- Az innovációk növekedési sikerei érdekében ma egy vállalkozásnak jelentősen többet
kell felmutatniuk, mint egyszerűen kreativitást, ötleteket, műszaki képességeket. A
vállalkozások vezetőinek többsége a nemzetközi kutatások szerint felismerte, hogy
átgondolt innovációs stratégiára van szüksége. Miként az Arthur D. Little (in Rammer
(2004.)) néhány éve végzett kutatásai is igazolják, a cégvezetők több mint 50%-a
fontosnak tartja az innovációt, s 67%-uk növekvő innovációmenedzsment aktivitást
tervez, tudva, hogy ez funkciókon átnyúló folyamat-menedzselést igényel. A
mannheimi ZEW (Zentrum für Europaische Wirtschaftsforschung) 2004. évi
felmérése a német vállalkozások növekvő innovációs kényszeréről és az innovációintenzitás szükségszerű növekedéséről szólnak.
- A gazdasági visszaesés, stagnálás tovább növelte az innovációs kényszereket.
A vállalkozásoknak meg kell tanulni az innovációk és a vállalati növekedés tudatos
egybekapcsolását, figyelve az alábbi magatartási, szakmai alapvetésekre:
1. Az innovációs lehetőségek kutatása csak akkor lehet sikeres, ha van a vállalkozásnak
jövőképe, jövőbe mutató stratégiája, amelyben az innovációknak világos szerepet kell
játszania.
2. El kell fogadni, hogy önmagában a technológiai know-how birtoklása kevésbé fontos,
mint azon felhasználói területek, vevőcsoportok beható ismerete, akik attraktív
növekedési potenciált mutatnak fel, s az innovatív termékek jelentős piaca, előnye
építhető rájuk.
3. Az innovatív ötletek széles tárházát kell használni, a vevőket, szállítókat, az
értékesítés és vevőszolgálat munkatársait, a versenyelemzést, a külső kutatóintézetet,
a saját k+f munkatársait, stb. Azaz abban a helyzetben kell lenni, hogy mindezek
gyűjtése, értékelése egy aktív keresési és szűrési folyamat révén történjen.
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4.

A sikert ígérő innovációs ötletek fejlesztési projektbe történő gyors átvitele,
megvalósításának és célratörő piacra vitelének gyorsasága, jól megválasztott
időstratégiai döntése elengedhetetlen.
5. Egy szisztematikus az innovációmenedzsment keretében történő innovációs marketing
működtetése szükséges, mely biztosíthatja, hogy az innovatív termékek fejlesztése
vevőorientáltan történjen.
Az innováció folyamatának menedzselése, az innovációmenedzsment8 összetett fogalma alatt
azt a tevékenység-együttest értjük, amely keretében a vállalat tudását, képességeit, benne
termékeit, szolgáltatásait és gyártási eljárásait komplex módon újítja meg. Ez a megújulás
általában kiterjed:
- az elméleti és módszertani ismeretekre,
- az alkalmazott technológia megújítására,
- a hasznosított K+F eredményekre,
- az újdonságteremtés, az újdonság befogadás vállalaton belüli folyamatainak
működtetésére, beleértve a stratégia megalkotásától az újdonságok piacra vezetéséig
terjedő tevékenységeket,
- a rendszerben hasznosuló műszaki-technikai, gazdasági, szervezési-vezetési
ismeretekre egyaránt.

A vállalkozás innovációs erőforrásai, kompetenciái
Piaci környezet
Belső techn.
fejlesztés
Techn.
kooperáció

Szabályozó
jogi-politikai
környezet
Tervezés és
foly. irány.

Gazdasági
struktúra, és
konjunktúra

Innov.
stratégia

Együttműködőstruktúra és
minőség

Vevői magatartás
és kereslet

Innováció
sikere

Innovatív
szervezet
Finan. és
kock.men.

Társadalmi,
kulturális
sajátosságok

Realizálás

Innovációs
marketing

Hatások a térségi innováció képesség, versenyképesség alakulására
- az innovációs potenciál elemeire, kompetenciáira, erőforrásaira
a közösségi fejlesztési programok alakítására

Eredmények
térségi
hatása

60. Ábra: Innovációmenedzsment rendszerének integrált modellje
(saját szerkesztés H.G. Gemünden (2000) alapján kialakítva)
8

Az innováció értelmezésekor annak szélesebb, Schumpeterhez visszanyúló, a műszaki innováción is túlmutató, de azt
magában foglaló 5 elemű megközelítéséből indultunk ki.
"Kutatás és kísérleti fejlesztés (K+F) alatt azt a rendszeresen végzett alkotó munkát értjük, amelynek célja az ismeretanyag
bővítése, beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismereteket, valamint ennek az ismeretanyagnak a
felhasználását új alkalmazások kidolgozására. A K+F háromféle tevékenységet ölel fel: az alapkutatást, az alkalmazott
kutatást és a kísérleti fejlesztést" (Frascati Manual. OECD. 1993. Magyarul: OMFB. 1996. 29.o.)
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Az innovációmenedzsment a vállalkozások értékalkotó folyamatának motorja. Az
innovációmenedzsment – számos kutatás megállapítása szerint - a hazai innovációk világának
leggyengébb pontja, mely leginkább akadályozza az innovációkon belül a saját fejlesztésű
műszaki k+f relatív magas arányának sikeres hasznosulását is.
Napjainkban ugyanakkor az innovációk menedzselését új, komplex és integrált megközelítésre
épülő alapokra kell helyezni, hiszen a kutatási cél indoklásában jelzett új világgazdasági,
technológiafejlődési jelenségek, a magyar társadalom és gazdaság „innovációs kényszere”
okán ismét rendkívül fontos témává vált. Bizonyított tétel, hogy egy ország, egy régió
nemzetközi versenyképessége a mikroökonómiai szereplői, a vállalkozási versenyképességére
épül, ezért a vállalkozások innovációs sikerét erősítő regionális innováció-orientált
gazdaságpolitika és régiófejlesztést támogató innovációmarketing a közösségi célok
elérésének is hatékony eszköze.
Az innovációmenedzsment integrált modellje, melyet a nemzetközi szakirodalomban ismert
(Gemünden 2000.) megközelítés továbbfejlesztéseként alkottuk, egyértelműen megmutatja
annak meghatározó tényezőit, környezeti kereteit (a piaci környezet innováció-barátságának
befolyásoló hatásait, a vállalkozások innovációs teljesítményének visszahatásait). A
vállalkozás innovációmenedzsmentjének három (eltérő alakzatokkal jelzett) szakmai
tevékenységcsomagját nevesíthetjük:
- innovációs stratégiai és technológia-tervezési és menedzsment folyamatok,
- az innovatív szervezeti feltételek biztosításának folyamatait,
- a gazdasági hasznosulás előkészítő és realizáló innovációmarketinget.
Az innovációmarketing klasszikus értelmezése nem más, mint marketing az innovációs
folyamatban. A kutatásaim során három vonatkozásban sikerült mélyíteni, kiszélesíteni ezt a
felfogást, nevezetesen:
- a marketing, a szemlélet és módszerei az innovációs folyamat minden lépésében meg
kell, hogy jelenjenek, az ötletgenerálástól, a piaci bevezetésig, s nem csupán az új
termék sikeres piacra vitelének felelőse,
- az innovációmarketing üzleti, vállalkozói terepe mellett annak közösségi marketing
szintjét is definiáltuk, kialakítottuk, azaz milyen eszközökkel, formában tudja a
marketing a területi, ágazati terepen támogatni a versenyképesség, innovációképesség
növelését, fejleszteni az egyes szervezetek, vállalkozások környezetét, lehetőségeit,
- a marketing, mint tudomány és szakma, milyen új megoldásokkal,
marketinginnovációkkal kell, hogy folyamatosan megújuljon, milyen szituációkban,
milyen piaci helyzetekben mely innovatív marketing megoldások a legalkalmasabbak.

5.4.2. Az innovációmarketing megjelenései
Innovációról szólva a változások célirányos, szervezett keresését, a gazdaságban és a
társadalomban azokból keletkező megújulási lehetőségek rendszeres elemzését és
kihasználását kell hangsúlyoznunk. A gazdaságtörténet is igazolta, hogy a valódi innovációk
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csak versenyterepen, riválisok nyomása alatt jöhetnek létre. Nem véletlen, hogy az innováció
nem találta valós helyét hazánk második világháborút követő évtizedeinek piac nélküli
gazdaságában, hiszen annak tartalma szorosan kapcsolódik a vállalkozó, a vállalkozás
fogalmához. Innovációs lehetőségek a gazdaság, a vállalatok számára több területről
származnak, adódnak az ágazat, a piac vagy éppen a lakosság összetételének, struktúrájának
változásából.
Az innováció fő forrásának elsősorban az új tudományos ismereteket tartjuk, melyek hatásai
kétségkívül látványosak, komplexek, alapjaiban mozgatják meg a piacokat, társadalmakat.
„Nem kell többé porszívózsákot venni” ígérte a Dual Cyclone reklámja. A Dyson porzsák
nélküli porszívója áttörő, originális innováció, mely a kezdeti nehézségek után hódítani
kezdett, s ma már 50%ot meghaladó a piacrészesedésük Angliában, s jelentős az európai
piacokon is. (30%) A forradalmi innovációk garantálják a nyilvánosság figyelmét, s a cégnek
is jelentősen erősítik innovatív imázsát. Ugyanakkor ritkák, elsősorban a high-tech területeken
jellemzőek, az egész piacot felbolygató innovációk. Az originális innovációk gyakran egy
véletlen, vagy egy zseni felfedezésének eredményei, ritkán tervezhetőek a piacra
szisztematikusan. A fogyasztási cikk piacokon tevékenykedő cégeknek meg kell szokniuk,
hogy nem lehet folyamatosan áttörő innovációkkal élni. Az új termékek iránti törekvések,
gyakorta csak imitációkat eredményeznek, de az ún. me-too termékeket a fogyasztók nehezen
veszik észre, nehezen fogadják el. A vállalkozások sikere szempontjából a figyelem
középpontjában éppen ezért az originális és a me-too közötti, az ún. evolúciós
termékfejlesztések, innovációk állnak. Igazából ezen utóbbi típusú innovációk igénylik a
legjobb, s leghatékonyabb innovációmarketinget, mely ugyanakkor még ma is mind a
nemzetközi, mind a hazai gyakorlatban, gyermekcipőben jár.

Forradalmi
innováció

Evolúciós
innováció

Imitáció

Innováció

Alapja

Alapvető
haszonmennyiség
növekedés az
alaptevékenységen
belül vagy kívül
Tervezett lépésekre
épülő előrehaladás,
haszon-növelés az
alapkínálatban,
választékban
Nem innováció,
másolás, me-too
jellemzi,

Szerencse,
vagy zseni
felfedezése,
munkája

Részaránya az új
termék
bevezetésekben
Csekély

Növekedési
hatásuk
Erőteljes,
jelentős

Rendszeresség

Mintegy 20-25%

Érezhető,
meghatározó
lehet

Másolás

Jelentős, 60-70%

Kevesebb, de
érezhető lehet

61. Ábra Innovációtípusok az újdonságjelleg alapján
(Forrás: saját szerkesztés McKinsey (in: Barrenstein 2003) alapján)
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A McKinsey-féle innovációtípusokat rendszerező ábra jól jelzi, hogy a vállalkozások
sikerében, növekedésében a legfontosabb szerepet az ún. evolúciós, korszerűsítő jellegű
innovációk játsszák, melyeknél az innovációmarketing különösen fontos szerepet játszik.
Vegyük például az új termékek esetét, ahol általános tapasztalatok szerint több mint 90 %-uk
„csupán a vállalat számára új” és csak alig 10% tekinthető "világújdonság"-nak.(Kotler 2002)
A vállalatok, vállalkozások számára az innováció gyakorlatilag egyszerű termékfejlesztés,
árcsökkentés, termékskála kiterjesztés, új csomagolás, vagy új termékcsalád bevezetése. Ezek
persze fontosak és profitábilisak, de többnyire nem radikális fejlesztések. Az innovációt
egyszerűen új termékkel történő definiálása helyett szemléletesebb a szükségletek és piacok
feltételeként értelmezni. A marketinggel való közvetlen és természetes kapcsolata így
automatikusan jelentkezik. Ha van egy új ötletünk, termékünk vizsgáljuk meg a piachoz való
viszonyát, s mindjárt világosabbak lesznek a vállalkozásra váró kockázatok is. A piacokat az
innováció szempontjából három csoportba sorolhatjuk:
- a létező piacok, melyeknél a "vállalat számára új" (többnyire a piacon me-too)
termékek egy jól ellátott piacra kerülnek, ahol bőséges helyettesítő alternatíva áll
rendelkezésre. Az eredmények szerényebbek, mivel a versengő termékek is csábítják a
fogyasztókat. A sikerhez komoly marketingtámogatás, reklám és magas bevezetési
költségek szükségesek.
- a rejtett piacok, eddig nem létező, nem kielégített vásárlói szükségleteket jeleznek,
világméretekben új termékek születnek érlelődő, rejtett szükségletek kielégítésére.
Ilyen volt a mobil telefon, a videó, PC, mikrohullámú sütő stb.
- az ún. létrehozott piac olyan termékekben nyilvánulhat meg, amelyek olyan
szükségleteket elégítenek ki, melyekről a fogyasztók nem is tudnak, tehát megelőzik a
piaci igényeket, azaz a fejlesztések piacokat teremtenek.(pl. walkman, fénymásoló
stb.)

62. Ábra: Innovációs hatékonysági kombinációk
(Forrás: saját szerkesztés McKinsey (2004) alapján)

142

Az egyszerűség és témaközelítés kedvéért az innovációt, mint eddig kielégítetlen
igények új módon történő teljesítésének folyamatát kezeljük.9 A közvetlen műszaki, k+f
eredményekre épülő innovációk esetén általában a gyakorlati probléma a piaci bevezetésnél
merül fel élesen. Végül is a technológiai, technikai innováció lényege a kutatás és fejlesztés
eredményezte termékek piacra való bevezetése, megmérettetése, elismertetése, nem más, mint
a verseny által megszűrt kreativitás. A sikeres innovációk lényege a vevőhaszonra, a vevői
előnyre koncentrálásban és a hatékony piacra vitelben rejlik. A vevő-haszonnak relevánsnak,
felismerhetőnek és könnyen kommunikálhatónak kell lennie. Ebből a szempontból nem
játszik szerepet, hogy eredeti terméktulajdonságról, vagy a termékkel kapcsolatos pótlólagos
haszonból származik az ”értéktöbblet”. (pl. design, tranzakciós-folyamat)
Ennek értelmében, az innovációs folyamatokban sikereket elért vállalatok azt vallják,
hogy az innováció nem egyszerűen műszaki, technológiai kérdés, hanem alapvetően
marketingfeladat is, s ebből következően piacorientált modellként kezelik. A piaci tényezők az
innovációs folyamatban tehát nem külső paraméterek, hanem az események belső változói. A
technológiák, innovációk és a piaci struktúra között nem egyoldalú meghatározottsági viszony
áll fenn. A technológiák piaci befolyása mellett, a piaci struktúra, az ágazatok életkori
sajátosságai is erőteljesen visszahatnak a technológiák fejlődési lehetőségeire, az innovációk
megvalósulási körülményeire, más és más elvárásokat fogalmazva meg a technológiák
alkalmazása az innovációs tevékenység jellege irányába. Jól illik az eddigi gondolatokhoz
Peter Drucker ismert mondása, miszerint ”az üzleti vállalkozásnak két (s csak ez a két)
alapfunkciója van: a marketing és az innováció. A marketing és az innováció nyújtja az
eredményeket, az összes többi csak költség."
Az innovációmarketinget a marketing-rendszer olyan megjelenésének tekintjük, amely az
innovációs folyamat piacorientált, komplex megközelítését kínálja. Ennek keretében a
legsikeresebb esetekben ”integrálja a piacot, a vevőket, célcsoportokat az innovációs
folyamatba”.
A potenciális kereslet
aktuális és jövőbeni
problémáinak elemzése

A technológiák piac, marketing-orientált
elemzése, értékelése

A piaci környezet
innováció-barát
jellegének vizsgálata

Az ismert, a módosult és
az új vevői szükségletek
elemzése, kutatása

Innovációmarketing

A vevők, ügyfelek
integrálása az innovációs
folyamat különböző
szakaszaiba

A vevői igények,
elvárások megismerése,
feltárása

A versenytársak
összehasonlító
elemzése az
innovációs térben

Innovációmarketing
stratégia és
eszközrendszer
adaptált alkalmazása

63. Ábra Az innovációmarketing klasszikus elemei

9

Ideértve a valós ill. mesterségesen keltett igényeket is.
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A marketing szerepe nem korlátozódik az innovációs folyamat egy elemére, mint azt
gyakran az innováció bevezetési szakaszára vonatkozóan tapasztalhatjuk, hanem a
marketingjellemző jegyei az innovációs folyamaton végighúzódó szemléletként az egész
vállalati működés feltételrendszerében megjelennek, és a marketing infrastruktúra és
eszközrendszer elemei aktívan hatnak. A marketing sajátos integráló, koordináló funkciókat
betöltő szupertényezővé válik a vállalati innovációk sikerét meghatározó faktorok között.
Az innovációs marketinget az előzőekből következően az innovációs menedzsment
részének tekintjük. Míg az innovációmenedzsment a vállalkozás innovációs stratégiájának
egészét érinti, addig az innovációs marketing a külső és belső kapcsolatokat, különösen a
piaci, a vevőkhöz és a szállítókhoz kapcsolódó cselekvéseket állítja középpontba. Az
innovációk, az új megoldások valójában a mindennapok történései, a mobiltelefontól, az
autókig, az italokig. Azt is tapasztalhatjuk, hogy egyre gyakrabban és gyorsabban jönnek
piacra új, korábbit helyettesítő, felváltó termékek. Az innovatív termékek életciklusának
hossza egyre rövidül. A Siemens például a termékforgalmának 75%-át öt évnél fiatalabb
termékekkel bonyolítja, mely arány tizenöt éve még csak ötven százalék volt. Az innovációk
piac, marketingorientációja szükségszerűen növekszik.
A kutatási program új, meghatározó területe a marketinginnovációkra irányul, melyek
az innovációról szólva nem állnak mindig előtérben, bár a klasszikus és modern innovációmegközelítések mind-mind önálló területként definiálják. Ki kell emelnünk például Doyle
(2000) felfogását, aki marketing szempontból a felfedezést (Invention) az új termékkel
testesíti meg, az innovációt az új vevői hasznossággal, s ebben jelentős elemekként értelmezi
a marketing-megoldásokat, az alábbiak szerint
- új termékek különböző formái,
- új marketingkoncepciók, amelyek új vevői szükségletet elégítenek ki, gyakran
technológiai újdonságtartalom nélkül,
- új marketingstratégiák (termékek és szolgáltatások piaci értékesítésének új módjaihoz
kapcsolódva, mint pl. az internet.)
- új folyamatok, mint például új gyártási eljárások,
- új piacok: például új piaci rések,
- új értékesítési csatornák.
Kotler (2005. 58.old.) ugyanakkor a legnagyobb erejű marketing-innovációkként a
következőket emeli ki:
- kiskereskedelmi üzleti formák innovációi: áruház, szupermarket, hipermarket,
„category killer üzletek, vegyeskereskedés, (conveniens stores), kiskereskedelemi
üzletóriások, bevásárló központok, stb.
- logisztikai innovációk: gyors küldeménytovábbítás, cross docking, konténeres
szállítás, stb.
- minőségi innovációk: zéró hiba, six-sigma minőség, TQM csapatok,
- új értékesítési csatornák: direct mail, telemarketing, fax marketing, online marketing,
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- fizikai termékinnovációk: telefon, rádió, TV, számítógép, mobiltelefon, internet
használata,
- pénzügyi innovációk: hitelkártya stb.
Rekettye (2002) a marketinginnováció körében kiemeli a piac újradefiniálását, az értékesítés
terén az internet mellett a személyes kommunikáció lehetőségeit. Idézi az „értékinnovációk”
(pl. internetezés és kávéház integrálása) példáját, s értelmezi a „domináns marketing”
fogalmát, gyakorlatát a termék-innovációknál ismert domináns design, termékforma
logikájára épülően.
A korábbi kutatási programban érvényesített marketinginnováció felfogásunk (közel áll
Vágási 2006. összegzéséhez) az előző megközelítések mintegy szintézisére épül, azaz
részének tekintjük:
- az új marketingkoncepciókat, (marketing-orientáció, marketingkultúra váltások)
- új marketingstratégiák (új problémamegoldó megközelítések, piacváltás stb.)
- új termékkoncepciók (pl. a biotechnológiai területeken, )
- a marketing-módszertan új megoldásai (árképzés, kommunikáció, értékesítés új
csatornái, eszközei terén)
- új logisztikai módszerek és megoldások,
- a marketing ellenőrzés, kontrolling új eszközei,
- a marketing kiterjesztése új alkalmazási területekre, pl. közösségi marketing, stb.
Az eredmények hasznosítása újszerű modellek kialakulását, marketing know-how létrehozását
jelenti.
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