
Shopper Insight és Trade Marketing
az INSPIRA Research megközelítései 



A Shopper insight 

Feltárja és leírja a fogyasztók 
érzéseit, attitűdjeit, motivátorait 
a vásárlói döntési folyamatban 

A Trade marketing 

A kereskedőkre és a vásárlókra 
ható bolti marketing eszközök 
tára, mert kutatások szerint a 
vásárlási döntések 70-80 
százaléka a boltban dől el.  



Bolttal és kategóriával kapcsolatos kérdéskörök:

• Hogyan tájékozódik a vásárló, ha belép a főkategóriára?

• A főkategórián belül milyen szempontok számítanak? (alkategória? Cél? Preferencia? Stb.)

• A döntés helyszíne (otthon, boltban, kettő kombinációja)

• A vásárló mi alapján dönt? 

• Mi a tipikus döntési fa? Milyen szempont után mi következik?

• Mivel tudjuk befolyásolni a vásárlót a döntésében

• Az ár szerepe a döntésben?

• A márka fontossága?

• Mi történik akkor ha két hasonló ajánlattal találkozik a vásárló?

• A POS anyagok hatékonysága a vásárlási döntés befolyásolásában

• Mi az ami eltérítheti a vásárlót:

• Milyen a hatékony kommunikáció?

• A másodlagos kihelyezések szerepe, inkább előrehozott vásárlás, vagy impulz?

• A másodlagos kihelyezés hol hatékonyabb,a  a kategória előtt után, mellett? 



Tobii Pro Glasses 2 szemkamera 
▪ Pontosan mérhető minden, amit a vásárló megnéz

▪ A keresés módja, a figyelem megoszlása is mérhető

▪ Megállapítható, hogy melyek a legideálisabb termékkihelyezések

▪ Beazonosíthatók az üzlet / kihelyezés „legértékesebb” pontjai

▪ Kiderül, melyek a leghatékonyabb POS-POP elemek, illetve milyen 

tényezők befolyásolják a döntéshozatalban a vásárlókat 

▪ Kiegészíthető pre- és post-interjúval, ami segíti a megértést



Kísért vásárlás 
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A kísért vásárlás a kvalitatív kutatások egyik insightokban gazdag módszertana,
ami a fogyasztó valós viselkedésének, valós döntési környezetben történő
megfigyelésére és feltárására épül, nem pusztán egy szubjektíven „torzított”,
felidézett, rekonstruált helyzetet vizsgál. Az eredmények gyors átfutási idővel
rendelkezésre állnak, a vásárlások során készített fotó felvételek szemléletes, valós
döntési pontokat illusztrálnak.

A fogyasztó megfigyelése 
természetes, mindennapi 

közegben - pl. otthonában, vagy 
vásárlás közben, a megszokott 
üzletében, vagy adott vásárlási 

„mission” folyamán



KINYERHETŐ INSIGHTOK
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A vásárlás/döntés körülményei, a vásárlót érő hatások megfigyelése és 
feltárása (kihelyezés, személyzet, akciók, bolti kommunikáció, választék) 

A vásárlást/döntést alakító impulzusok részletes feltárása, a
vásárlást befolyásoló eszközök/körülmények hatása, és annak
megértése, hogy mit és hogyan mérlegel a fogyasztó a vásárlási
helyszínen, a teljes vásárlási folyamat alatt.

Vásárláshelyi hatások

A kísért vásárlások moderátora gyakorlott szakemberként a 
válaszadó viselkedésének apró mozzanatait, reakcióit , testnyelvi 
üzeneteit is megfigyeli (pl. kosár tartalmának változása, 
termékcserék,  elbizonytalanodások)

A vásárlás alatti és a vásárlást követő interjú segíti  a 
vásárlói motivációk és döntések egyéni érzelmi, racionális megértését 
(pl.eladó személyzet viselkedése, más vásárlók hatása stb.)
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Tudatos, kevésbé tudatos/tudatalatti megfigyelése

Racionális, emocionális és szocio-kulturális hatások 

A döntési helyzet
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