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A lokális termékek, élelmiszerek marketingjének 
 trendjei


 

Globális, glokális, regionális, vagy lokális marketing,


 

Trend (megatrend, másodlagos trend, kezdődő
 

trend) 
 vagy divat,


 

Kezdődő
 

trend, erős ható
 

tényezőkkel,



Az élelmiszerek lokális marketingjének trend  
 hordozói


 

Globalizáció, glokalizáció
 

negatív hatásai,


 
Élelmiszer km növekedéséből származó

 
hatások, 


 

Természeti erőforrások szűkülése (termőföld, víz, 
 energia),


 

Természeti környezetre való
 

káros hatások (Co2

 

, 
 ózonréteg, savasodás),


 

Társadalmi és technológiai trendek (információs és 
 kommunikációs technológia –

 
hálózati társadalom)



Lokális élelmiszerek direkt marketing formái I. 


 

A termelő
 

nem mozog:
A gazdaudvarból történő

 
értékesítés,

Szedd magad értékesítés,
Falusi turizmus, vendégasztal,


 
A termelő

 
és a fogyasztó

 
középen találkozik:

Út menti értékesítés,
Gazdaboltból történő

 
értékesítés,

Gyűjtőpontról történő
 

értékesítés (CSA)
Termelői piac.



Lokális élelmiszerek direkt marketing formái II. 


 

A fogyasztó
 

nem mozog:
Házhoz szállítás,
Mozgó

 
boltból, gépkocsiból történő

 
értékesítés,

Levélben, telefonon történő
 

rendelés,
Internetes, web alapú

 
értékesítés, 

Automatából történő
 

értékesítés.



Közvetítőkön keresztüli helyi értékesítés

Közétkeztetési intézményeknek, 

Éttermeknek,

Nagy‐
 

és kiskereskedelemnek,

Felvásárlóknak, ügynököknek,



A helyi termékek vásárlásának fogyasztói előnyei

A helyi termék:


 
Frissebb, jobb ízű, kinézetű,


 

Vásárlása esetén kisebb a veszteség,


 
Segíti a biodiverzitást,


 

Biztonságosabb,


 
Segíti a helyi családokat,


 

Segíti a helyi közösségek megerősödését,


 
A helyi munkahelyek megőrzését,


 

A bevételek helyben tartását,


 
A természeti környezet és állatvilág megőrzését,


 

Befektetések a jövőbe.



Milyen közvetlen értékesítési formákat használnak a magyar 
 vásárlók (rendszeres)

A közvetlen értékesítési forma Igénybevételi gyakoriság %

Termelői piac 42,3

Gazdaudvarból történő
 

értékesítés 16,6

Termelői bolt 12,6

Út menti értékesítés 9,2

WebShop, online 6,7

Házhoz szállítás 6,4

Automatából történő
 

értékesítés 5,9

Szedd magad értékesítés 1,8

Forrás: Lehota – Mácsai (2012)



Milyen élelmiszereket vásárolnak rendszeresen 
 közvetlen formában?

Termék, termékcsoport Gyakoriság %
Tojás 33,6
Méz 32,3
Zöldség 31,0
Gyümölcs 30,5
Tej 26,5
Vágott baromfi 21,2
Húskészítmények 21,0
Tejtermékek 20,9
Bor 12,9
Forrás: Lehota – Mácsai (2012)



A közvetlen értékesítés szegmensei, fogyasztói 
 csoportjai

Fogyasztói csoportok, szegmensek Részarány, %
Közvetlen értékesítés iránt 

 elkötelezett városiak
44,0

Közvetlen értékesítés iránt 
 elkötelezett falusiak

33,0

Közvetlen értékesítést elutasítók 13
A közvetlen értékesítés formáit 

 előnyben részesítők
10,0

Forrás: Lehota – Mácsai (2012)



A helyi termékmix kialakítása


 

Terméktulajdonságok: nyers‐
 

és feldolgozott 
 élelmiszer, fajtaválaszték, minőségi osztályozás, 
 technológiai szerinti termékszerkezet,


 

Termékszolgáltatások: házhoz szállítás, 
 csomagolás, hűtés, raktározás, parkolás, 


 

Termelési és értékesítési szezon: évszak, 
 időtartam,


 

Termékelőnyök: beltartalmi érték, 
 minőségjellemzők, tárolhatóság, felhasználhatóság,


 

Márkázás, jelölés: bio, natúr, tanyasi, helyi, saját 
 márka, stb.,


 

Élelmiszerbiztonság:
 

termékfelelősség.



A helyi termékek közvetlen értékesítésének termelői 
 előnyei


 

Magasabbak az elérhető
 

árak,


 
A termelői árellenőrzés, az árdifferenciálás nagyobb,


 

Osztályozás, kiszerelés, termékdifferenciálás,


 
Segíti a vásárlói lojalitást,


 

Szállítási eszközigény és költségek alacsonyabbak,


 
A választékgazdaságossága nő,


 

Viszonylag alacsony termelői befektetés,


 
A termelői jövedelemkockázat csökken,


 

A helyi közösség iránti figyelem nő,


 
Az értékesítési ismeretek és tapasztalatok felhalmozódása.



Árképzés, áralkalmazás és árdifferenciálás


 
Árinformációk: online, helyi piac, helyi 

 kiskereskedelem, nagykereskedelem, 


 
Ár‐

 
és minőségi arányok kialakítása, 


 

Értékalapú
 

árazás lehetőségei,


 
Költség (termelési és értékesítési) plusz árazás, 

 (árpadló,),


 
A vásárlók árérzékenységeinek és ár elfogadósági 

 hajlandóságának ismerete (árplafon),


 
Dokumentált kalkuláció: ráfordítások, költségek, 

 bevételek, jövedelmek.



A helyi termékek értékesítésének direkt kockázatai


 

Termelési kockázatok: időjárás, betegségek, 
 technológia, 


 

Piaci kockázatok: ár, piacvesztés, piaci erő
 csökkenés, 


 

Pénzügyi kockázatok: bevételi, kiadási és 
 jövedelemkockázatok,


 

Jogi kockázatok: jogszabályok ismerete, 
 élelmiszerbiztonság, termékfelelősség, jelölés,


 

Humánerőforrás kockázatok: hozzáértés, 
 magatartás.



Helyi termékek eladás‐ösztönzése


 

Indokai:  új termék, fajta, feldolgozott forma, minőségi 
 osztály, szezonális termék,


 

Termékinformációk: termékleírások, receptek, tárolási és 
 főzési tanácsok,


 

Termékek: osztályozása, kiszerelése,


 
Post harvest tevékenységek (mosás, tisztítás, darabolás, 

 stb.),


 
Tárgyi eszközök külső

 
megjelenése, kirakat,


 

Az értékesítési személyzet megjelenése és magatartása,


 
Kommunikációs eszközök: táblák kihelyezés, márkázás, 

 reklámozás



Köszönöm megtisztelő
 

figyelmüket!
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