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1. A piac feltérképezése 

 
Bármi legyen is az Ön feladata: termékeladás, szolgáltatás marketingje, projekt 

tervezése, előtte ismerje meg a piaci környezetet, mit várnak a vevők, kik ők 
egyáltalán, mit olvasnak, hol járnak, és mivel bombázza őket a konkurencia?  
Ez egy komoly piacelemzés, amit érdemes 2 irányból megtenni:  

 
- Először is nézzen szét a piacon, tájékozódjon, gyűjtsön adatokat az 

alábbiakról:  

 

- Hányan és kik kínálnak az Ön termékéhez hasonlót, vagy annak 

helyettesítőjét 

- Hányan és kik lehetnek azok, akik vevők lehetnek az Ön termékére?  
- Milyen iparági környezetben mozog az Ön terméke, milyenek az árak, a 
piaci szokások, szállítási határidők… stb?  

- Végül térképezze fel, hogy mik a jogszabályi lehetőségek, gátak, 
földrajzi, demográfiai változások, amik szintén elősegíthetik, vagy 
akadályozhatják a termékeladásokat, vagy a vevők befolyásolását!  

 
 

- A másik vonal a saját korábbi vevőinek megkérdezése: kérdezze 

meg a legjobb vevőit, hogy mit szeretnek az Ön termékében, 
hogy gondolkodnak a vásárlás előtt, miért épp azt választják, 
amit, mik a szempontjaik! Kérdezze meg azokat is, akik vevők 

lehetnének, de nem lettek, hogy vajon, miért nem akarják 
kipróbálni az Ön termékeit! Figyelje meg azt is, milyen szavakat 

használ a „piaca”, mert a kommunikációban azokra kell majd 
építkeznie. Ami a vevő fejében, az legyen az Ön 
reklámüzenetében. 

 
 

 

2. A pozícionálás 

 

Miben erős és specialista az Ön cége? Kit tekint ideális vevőnek, és mit 
hangsúlyozzon nekik az Ön előnyeiből? Mivel kell, hogy ők azonosítsák az Ön cégét?  
A pozícionálás a kulcsa az Ön marketingjének! A legfontosabb lépés!  

Ezzel ugyanis irányíthatja, hogy mit gondoljon a piac az Ön termékéről, cégéről, mi 
legyen az első gondolata, amikor a termékre gondol!  
Pozícionálni – szerintem – úgy érdemes, hogy a pozícionálás szinte legyen azonos a 

cég szlogenével, mert azzal azonnal több legyet ütünk egy csapásra, és a 
megjegyezhetőség is kézenfekvőbb.  

 
Akkor jó tehát a szlogen – pozícionálás, ha:  

- leírja azt, amiben specialista Ön – ezzel Önt egyediesíti  

- szerepel benne a cég neve, vagy termék neve  

- és rövid, dallamos.  

 

Pozícionálhat egyébként az alábbi verziók valamelyikével:  
- Célcsoport szerint: vagyis meghatározza, kiknek kínál egyedit! Itt fontos, hogy 

ez akkor célravezető, ha az Ön célcsoportja jól körülírható
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- A termék jellemzői szerint is pozícionálhat, vagyis azt kidomborítva, hogy 
miért előnyös a termék a vevő számára.  

- Pozícionálhat földrajzilag is – ha a piaca egy adott területre koncentrálódik.  

- stb… számos egyediesítés kitalálható! A kulcs az, hogy találjon olyan kört, 
olyan tulajdonságot, amiben Ön egyedit nyújt!  

 

Pozícionálhat egyébként az alábbi verziók valamelyikével:  

- Célcsoport szerint: vagyis meghatározza, kiknek kínál egyedit! Itt fontos, hogy 
ez akkor célravezető, ha az Ön célcsoportja jól körülírható. pl: „Modern divat 
kismamáknak”.  

- A termék jellemzői szerint is pozícionálhat, vagyis azt kidomborítva, hogy 
miért előnyös a termék a vevő számára.  

- Pozícionálhat földrajzilag is – ha a piaca egy adott területre koncentrálódik.  

- stb… számos egyediesítés kitalálható! A kulcs az, hogy találjon olyan kört, 
olyan tulajdonságot, amiben Ön egyedit nyújt!  

 

A pozícionálás nagy előnye, hogy lecsökkenti az Ön versenytársainak számát. Minél 

speciálisabb az Ön ismertetőjegye, annál biztosabb, hogy kevés más cég mondhatja 
el ugyanazt magáról. 
A pozícionálásban segíthet Önnek az, ha összeszedi cége és terméke erősségeit, 

gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyt jelentő körülményeit! (SWOT analízis) 

 

 

3. Az Új vevők megszerzésének eszközei, módjai 

 
A következő lépés már maga a marketingstratégia tervezése.  

- Először gondolja át, vesse papírra, hogy mi is az Ön terméke, mik annak a 
kommunikálható előnyei,  

- illetve gondolja át és írja le, hogy mi jellemzi az Ön lehetséges vevőit, 

különösen az Ön számára ideális vevőket, ők hogyan gondolkoznak, mi 
alapján hoznak vásárlási döntést, milyen pontokon foghatók meg, mik 
lehetnek elbizonytalanodásuk okai!  

 
Most már kitalálhatja – de eddigre magától fognak tódulni az ötletei - hogy milyen 
stratégia, taktika kell, amivel a teljesen szűz vevőket bevonzhatja, hogyan építhet 

bizalmat, hogyan ad el nekik egyre többet...  
Bátran szedjen össze minden ötletet! Induljon ki ebből:  

- Hol fordulnak elő az Ön vevői? Mit csinálnak ott?  

- Hogyan hozhatók el onnan Önhöz? Találja ki ennek az eszközeit: banner, 
szórólap, plakát, ajánlás?  

- Vajon mi járhat a fejükben – kommunikáljuk nekik azokat a szavakat, ami a 
fejükben lehet!  

- Hozzuk át őket az Ön honlapjára, üzletébe…. és ott mit kezdjünk velük, hogy 

vásároljanak?  
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4. A meglévő vevők újra vásárlókká generálása 

 

Aki egyszer már vevő volt, hogyan fog visszatérni minél hamarabb, és még többet 
rendelni, vásárolni Öntől? Vesse papírra azokat az ötleteit, hogy mikor, hogyan és 
mikkel szólítja meg a meglévő vevőit, hogy újabb vásárlásra bírja őket? 

Milyen kampányt tervezzen nekik, milyen árakon, milyen akciókról adjon hírt!  
Egyszerűen tervezze meg az akciókat dátumokkal, részletes célokkal együtt! 

 
 

 

5. A régi vevőkből VIP vevőket 

 

A jó vevő másoknak is hírét viszi, büszke, hogy Önnel dolgozhat. Emeljük fel az 

elégedett vevőket azzal, hogy ad nekik plusz szolgáltatást, prémium terméket! 

Persze, ezek után Ön is kérhet tőlük cserébe – több vásárlást, esetleg (nagyon 

fontos!) ajánlást ismerőseikhez, avagy új vevőket nyerhet a meglévő, elégedett nagy 

vevőin keresztül. 

Találja ki:  
- Mik legyenek a vip vevők kritériumai?  

- Miket kapjanak ők, milyen előnyöket élvezzenek?  

- Hogyan ajánlják Önt és termékét másoknak?  

 
 

 

6. Az ajánlási rendszer – automatizmussal  

Ajánlja Önt a kedves vevő, és erre ne felejtse el megkérni, rávenni őket. Persze, az a 
legjobb, ha ezt nem Önnek kell észben tartania, hanem a rendszer automatikája 
megteszi Önnek.  

Találja tehát ki:  
- Milyen felületen, eszközön keresztül tudja begyűjteni az ajánlásokat a 

meglévő vevőktől?!  

- Találja ki, mit ad Ön az ajánlásért a vevőnek!  

- Mit fog adni az ajánlott leendő vevőnek – és hogyan keresi fel őt az ajánlás 
után?  

- Tudná-e mindezt a weboldalán automatizálni, hogy könnyebb dolga legyen?  

 

 
 

7. Mindez lépésről lépésre akció és költségtervvel  

 
Az egyes stratégiai lépésekhez egy-egy konkrét akció-tervet is készítsen!  

Írja össze tehát konkrét lépésenként az alábbiakat!:  
 

- Akció célja  

- Célzott réteg  
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- esemény, akció leírása  

- felelőse  

- határideje  

- várható költsége  

- (várható hozadéka)  

 
 

 

8. Egy projekt tervvel - avagy hogyan fér mindez az időbe?  

 
 
Nincs projekt időterv nélkül. Ebben konkrét  

megvalósítási lépéseket, a hozzájuk rendelt időintervallumokkal,  
mérföldköveket (azokat a lényeges eseményeket, amelyek a projekt továbbvitele 
szempontjából elengedhetetlenül szükségesek), 

a felelősöket 
minden körülmények között meg kell tervezni, rögzíteni, hogy a stratégiai célokat 
célzó lépések érdekében mikor mi a teendő. Így egészen biztosan jól kontrollálhatja 

egész évben a marketingfolyamatokat!  
Időtervezésre két szabványos lehetőséget említünk meg, amelyekről a projekteket 
tárgyaló fejezetben többet is megtudhat.  

Ezek: 
Gantt (sávos idő) diagram 
CPM háló, amely kijelöli a projekt azon tevékenységeit, amelyek a projekt teljes ideje 

szempontjából a legfontosabbak 


