
1 

 

SZÉKELYFÖLDI ÉLELMISZERIPARI KISKERESKEDİK 
STRATÉGIÁJA A HIPERMARKETEKKEL SZEMBEN 

 

 

- kutatási beszámoló - 

 

 

A székelyföldi élelmiszeripari termelésben és kiskereskedelemben is bekövetkezett az a globális 

trend, hogy a sok kisebb termelı és kereskedı mellett az utóbbi idıben megjelentek a nagy 

multinacionális vállalatok. Ez a változás stratégia váltást kényszerít ki az eddigi piaci 

szereplıkbıl, hisz elveszíthetik az eddigi fogyasztóik jelentıs hányadát. Meg kell keresniük 

azokat az egyedi elınyöket, amelyekre építve versenybe maradhatnak a nagy multinacionális 

vállalatokkal szemben, sıt azokat, amelyekbıl esetenként versenyelınyt is kovácsolhatnak. Ilyen 

marketing innovációs fejlemény a helyi kiskereskedelmi márkák megjelenése: a Góbé termék és 

a Székely termék. Az elıbbit az egyik legsikeresebb kiskereskedelmi lánc, a Merkúr hozta létre 

elsısorban az elıbbiekben vázolt piaci változások stratégiai válaszlépéseként, az utóbbival pedig 

a megyei önkormányzat kívánja elısegíteni a székely termelık magyarországi exportját. 

Kutatásunk célja tehát a hipermarketek székelyföldi megjelenése által befolyásolt 

kiskereskedelmi stratégiák, ezen belül a helyi márkák imázsának vizsgálata volt.  

A kutatás elsı fázisában szakértıi mélyinterjúkat folytattunk le Boros Csabával a Merkúr 

üzletlánc tulajdonosával, György Lehel kontrolling vezetıvel és Gönczi Dezsı marketing-

menedzserrel. Az interjú eredményei alapján terveztük meg az empirikus, primer kutatást. 

Az empirikus kutatás módszere személyes kérdıíves megkérdezés, amelyet a kérdezıbiztosok 

2012. június 6-7. között folytattak le a Merkúr üzletekben. Párhuzamosan Csíkszeredában és 

Székelyudvarhelyen mindkét nap 2-2 kérdezıbiztos dolgozott.  

A minta nagysága 364 kérdıív, amelynek a lehetséges maximális hibahatára +/- 5,2%. A 

mintavétel módja egyszerő véletlen, ez biztosítja a reprezentativitást a Merkúr üzletlánc 

vásárlóinak alapsokaságára nézve. A reprezentativitás biztosításához továbbá szükség volt egy 

pénteki és egy szombati napi lekérdezésre, mivel ezen a két napon eltérı a vásárlás indítatása, 

így azokat a személyeket is el lehetett érni, akik csak nagybevásárlás céljából keresnek fel egy 

helyi üzletláncot.  

A kutatás részletes tervezése, a kérdıív szerkesztése az üzletlánc marketing menedzserének az 

együttmőködésével jött létre. A terepmunka, a lekérdezés is ennek az együttmőködésnek 

köszönhetıen jött létre, és sikerült leszorítani a válaszmegtagadást kezelhetı szintre. Minden 

személy, aki közremőködött a kérdıív kitöltésében ajándék Góbé termékek közül választhatott, 

valamint kisorsoltunk 2-2 Góbé termékekbıl összeállított ajándékcsomagot az üzletláncot 

mőködtetı Elan Trio Kft. jóvoltából.  

A kutatás tagjai a következı feladatokat végezték el:  
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Dr. Lázár Ede adjunktus, kutatásvezetı feladatai:  

– szakértıi mélyinterjúk lefolytatása,  

– a kutatási terv részletes kidolgozása,  

– az empirikus kutatás adatelemzésének irányítása,  

– a tanulmány megírása,  

 

Dr. Elek Sándor docens feladatai:  

– szakmai felkészítés a kutatási csoport többi tagjai számára,  

– a kutatási módszertan részletes kidolgozása,  

– a tanulmány megírása.  

 

Tánczos Levente - József tanársegéd feladatai:  

– a szakértıi mélyinterjúk szervezése és lebonyolítása,  

– a kérdıíves megkérdezés elıkészítése és szervezése,  

– részvétel az adatelemzésben, 

– a tanulmány megírása.  

 

Kállai Emánuel hallgató feladatai:  

– szakirodalom megismerése,  

– szakértıi mélyinterjúk elıkészítése, segítése,  

– a kérdıíves megkérdezés szervezése, terepmunkájának irányítása,  

– az adatrögzítés irányítása,  

– részvétel az adatelemzésben.  

 

Következtetések, ajánlások 

A Merkúr üzletlánc Góbé termék márkája egy nagyon jó stratégiai válasz a hipermarketek 

megjelenésére, jó lehetıséget nyújt az üzletlánc számára a megnyerhetetlen kínálat- és árháború 

kikerülésére. A Góbé márkával az eredeti célkitőzéseknek megfelelıen a minıséget és a 

hagyományos ízeket preferálókat illetve a helyi közösséget fontosnak tartó fogyasztókat sikerült 

megszólítani.  

A kérdezettek 69,2%-a minıséget nevezte meg a Góbé termék vásárlásának okaként a felsorolt 

szempontok közül, és a legtöbben (35,7%) ezt határozták meg legfontosabb szempontnak is. 

Sikerült tudatosítani a fogyasztókban a helyi termékek fontosságát és kapcsolatát a helyi 

gazdasággal, 70,3%-uk fontosnak tartja, 28,6% pedig a legfontosabbnak tartja ezt a szempontot. 

Ezzel szorosan összefüggı, de több emocionális tartalmat hordozó állítás miszerint „ez saját, 

székely termék” a vásárlók 63,7%-a szerint fontos, 18,7%-a szerint a legfontosabb szempont. 

Nyilvánvaló, hogy a Góbé márkát nem egy árverseny gyıztesének tartják, a kérdezettek 

egyharmada számára szempont, de csak 2,7% számára a legfontosabb szempont a Góbé termék 

olcsósága. Megállapítható, hogy a Góbé márkának mind a racionális, mind az érzelmi üzenete 
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célba talált, elérte a fogyasztói tudatot. A fogyasztók többsége tisztában van vele, hogy a helyi 

termékek vásárlásával a saját gazdasági környezetét fejleszti, továbbá racionálisan dönt a 

manufakturálisabb módszerrel termelt és sokkal frissebb termékek mellett, de fontos szempont 

sokak számára az is, hogy ez egy székely márka.  

Alapvetı kérdés, hogy ez a márkaérték milyen felárat bír el. Ennek megválaszolásához nem 

elegendı a kérdıíves vagy kísérleti módszerek, a tényleges értékesítési adatokon belüli 

árérzékenység vizsgálatokra is szükség van. Jó árpolitikai döntésnek tőnik, hogy a Góbé 

termékek versenytársakhoz viszonyított árainak nagy a szórása, több olyan termék is van 

(elsısorban tejtermékek, pékáruk, édességek), amelyek a legalacsonyabb árkategóriába 

tartoznak, ezáltal nem egyértelmő a fogyasztók megítélése. 

Másik fontos kérdés a növekedési lehetıségek kérdése. Egyrészt növelni kell a vásárlói kosárban 

a Góbé termékek arányát, nem ár-, hanem termékpolitikával, vagyis a termékkínálat 

szélesítésével. A magyarországi import vagy egyéb termékek helyettesítése vagy versenyeztetése 

Góbé termékkel ellentmondhat a rövid távú nyereségességi szempontoknak, de mindenképp 

összhangban van a stratégiai célokkal.   

A növekedés másik stratégiai alternatívája, ha a Góbé termék nemcsak Székelyföldön van jelen, 

hanem olyan régiókba lép ki, amelyekben a márka, ha nem is azonos, de hasonló tartalommal és 

értékkel bír. Erre megoldás lehet Partium-ban találni stratégiai partner üzletláncot, de 

mindenekelıtt a magyarországi piac biztosítana többféle értékesítési lehetıséget. Ez az 

alternatíva természetesen jelentıs logisztikai és termelési problémákat vet fel, mert a fıképp 

manufakturális módszerekkel készülı termékek nem tárolhatóak hosszú ideig, de ennek a 

stratégiai lépésnek megtétele kikerülhetetlennek látszik.   

 

 

Csíkszereda, 2012. július 30.      dr. Lázár Ede, kutatásvezetı 


