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A kvantitatív kutatás … 
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Célcsoport: 18 éves vagy idősebb főbevásárlók

Nagymintás  elemszám:
500 fő

Reprezentativitás: 
Nem, kor, régió

szerint a 18 évnél idősebb fő 
bevásárlókra

Az online adatfelvétel 
időpontja:

2018. szeptember 

… kimondottan azzal a céllal készült, hogy

felmérje mit is gondolnak a fogyasztók a

mentes termékek piacáról más-más

perspektívából.

A kutatás a klasszikus értelemben vett

mentes termékeken kívül az egyéb, a

korszerű táplálkozási szokásokhoz

igazodó, annak megfelelő paleo-, bio-,

vegán- és light termékek körére is

kiterjedt.



Kombinált, több lépcsős megközelítés, amely 3 fázisból áll:

1. Kísért vásárlás. A vásárlási élményt valós időben, valós helyszínen követjük végig, különböző 
csatornákban történő kísért vásárlás során.  

2. Store check. A kísért vásárlás után a válaszadóval egy másik üzlettípusba is ellátogatunk, ahol a 
korábban megvásárolt kategóriával  specifikusan,  és a „mentes” kínálattal kapcsolatban 
általában komparatív üzletszemlét végzünk.

3. Etnográf egyéni interjú. Harmadik lépésben a válaszadó otthonába látogatunk, ahol a vásárlási 
tapasztalatokat  illetve a „mentes” életmód hátterét vizsgáljuk egyéni interjú keretében, az 
etnográfiai szempontok alapján megvizsgáljuk  a fogyasztó valós környezetét, a kontextust 
melybe a „mentes”termékek használata beágyazódik, továbbá feltárjuk a releváns  online 
csatornahasználatot is.

▪ A megkérdezettekre jellemző a funkcionális termék  fogyasztása  egészségügyi indikáció 
és/vagy tudatos életstílus.

▪ A lefedett csatornák: hipermarket, szupermarket, diszkont, drogéria, helyi lánc, szakbolt, 
online 
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A kvalitatív fázis…..

Kvalitatív minta:
20 fő

Különböző élet-státuszok: 
fiatal pár, egyedülálló, teljes 
család kisgyermekkel, „üres 
fészek”, gyermekét egyedül 
nevelő szülő.



Tojásmentes
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Paleo

A vizsgált kategóriák… 

Mogyoró és 
dióféléktől 

mentes

Vegán

Tejmentes

Glutén-
mentes

Laktóz-
mentes

• Mesterséges színezék 
nélküli termékek

• Csökkentett szénhidrát 
tartalmú termékek
• Csökkentett 

zsírtartamú termékek

Vegyszer-
mentes / 
Bio/Öko

Csökkentett 
energiatar-

talmú

Mesterséges 
ízesítőanyag, 

ízfokozó 
nélküli termék

Light

Cukormentes, 
hozzáadott 
cukor nélküli 
termékek

Mesterséges 
tartószítószer 

nélküli 
termékek

E



Vizsgált témakörök: 
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Elégedettség 
és attitűd

Információ-
szerzés, 
Tájékozódás 

Vásárlás

Érintettség

Allergia és ételintolerancia 
érintettség
Szükségletek és a mögöttes 
hajtóerők 

Elégedettség  az elérhető 
termékekről és az 
információkról, és
attitűdszegmentáció  

Döntési szempontok fontossági 
sorrendje
Találkozási pontok (bolt, reklám, 
szájreklám, online stb.) és 
használatuk

Kategóriák vásárlási 
gyakorisága 
Vásárlás helyszíne (csatorna 
és boltlánc szinten)
Kategória kínálat értékelése
Szakboltok és az online 
csatorna használata
Költés (totál élelmiszer és 
mentes termékekre) 



Kutatási output, szükséges beruházás

Kutatási output:
60 oldalnyi Power Point elemzés, grafikonokkal és szöveges összefoglalóval, magyar nyelven

A kutatás felhasználási területei:
1. Fogyasztói és a vásárlói insightok (=segítség a marketingnek, a trade marketingnek és a 

kommunikációs részlegnek)
2. Kategória szintű adatok (= segítség a kategória menedzsmentnek, beszerzési részlegnek, 

polckép kialakításához)
3. Stratégiai pozicionálás (=termék és árpolitika meghatározás)

Beruházási igény: 650.000 Ft + áfa

Megjegyzések:

▪ A tanulmány elérhető: 2018. november közepétől 

▪ Az INSPIRA Research jelenlegi ajánlata az elküldéstől számított 1 hónapig érvényes.

▪ A fenti ára az ajánlatban részletezett paraméterekre érvényes. 
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További információ és megrendelés:

BALÁZS KINGA
SZENIOR KUTATÓ

KINGA.BALAZS@INSPIRA.HU 
+36 70 558 6683


