
MARKETING FÓRUM

Közösségi védjegyes aktivitások 2018

„Hogy a védjegyhasználat valódi érték legyen!”

Kecskemét, Univer konferenciaterem – 2018.12.14. 



bevezető

Célok

Megvalósítás

Miért éri meg?

1) CÉLOK: 

FOGYASZTÓ

✓fiatalabb korosztály 

✓iskolai edukáció - CSR

✓„szerethető” márka attitűd

VÉDJEGYHASZNÁLÓ

✓márka imázsértékének növelése

✓hozzáadott érték

✓közösségépítés

2) MEGVALÓSÍTÁS 

éves marketingstratégia, szakértő csapat

3) MIÉRT JÓ A VÉDJEGYHASZNÁLÓKNAK:

✓ átláthatóság

✓ tervezhetőség

✓ összehangolás
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01 / üzletlánci akciók – akár féláron



Image

Promóciós

KOORDINÁCIÓ:

- Magyar Termék Kereskedelmi Bizottság

- Havonta megbeszélések

- Évente 20 üzletlánci aktivitás

2017. évi üzletlánci megjelenések >>>

2018 éves terv  (folyamatosan frissített) >>>
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01 / üzletlánci 
akciók

https://amagyartermek.hu/upload/tarolo/Mt_uzletlanc2017_v2.pdf
https://drive.google.com/a/amagyartermek.hu/file/d/1cckZGcEv1wWsxEFatSRGGcZAOU926XSr/view?usp=sharing


02 / közösségi nyereményjátékok
„az egyik legsikeresebb közösségi aktivitásunk 2010 óta”

ORSZÁGOS NYEREMÉNYJÁTÉK



Országos

Hálózat - specifikus

ORSZÁGOS KAMPÁNY

Üzleti cél: A résztvevő termékek bolti eladásának növelése.

Kommunikációs cél: A védjegyes márkák ismertségének növelése, 

a magyar termékek iránt elkötelezett, lojális vásárlók számának 

növelése.

Előny: 

- Magyar Termék koordináció (előkészített kampány, szakmai 

támogatás)

- kiemelkedő költséghatékonyság
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02 / közösségi
nyereményjátékok



Országos

Hálózat - specifikus

HÁLÓZAT – SPECIFIKUS KAMPÁNYOK

Cél: az ismertség és bolti eladás növelése mellett, az üzletlánccal 

való kapcsolat erősítése

2018:

• Spar: 03.08. 

• Metro Trader: 04.25.

• erős Coop régió: szervezés alatt – május?

✓Időzítés: 2018. I. félév / Időtartama: 4 hét

✓Mechanizmus: AP kód feltöltés, microsite-on keresztül

✓Napi - heti nyeremények, főnyeremény

✓játék kommunikálása POS eszközökkel, üzletlánci újsággal

✓Költsége:  2,5 millió Ft / játék >>  250.000 Ft / cég

Rövidebb időszak, kisebb értékű nyeremények, kommunikációs támogatás az üzlettérben>>> 

lényegesen alacsonyabb költségek (országos kampányhoz képest)
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02 / közösségi
nyereményjátékok



Országos

Hálózat - specifikus

HÁLÓZAT – SPECIFIKUS KAMPÁNYOK
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02 / közösségi
nyereményjátékok



Nincs hirdetési költség

Szakértő online 
ügynökség kezeli

Ingyen büdzséből online kampány

✓online jelenlét a legfontosabb keresőszavainkra

(pl. gluténmentes lisztek)

✓Ismeretszerzés, piacfelmérés későbbi kampányhoz

✓Ingyen büdzséből hirdethetünk

✓Nagyon kedvező kampánykezelési díjjal

A kampányok a http://markak.amagyartermek.hu oldalra 

mutatnak
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03 / ingyenes 
google hirdetés

http://markak.amagyartermek.hu/


Nincs hirdetési költség

Szakértő online 
ügynökség kezeli

Ingyen büdzséből online kampány

✓online jelenlét a legfontosabb keresőszavainkra

(pl. gluténmentes lisztek)

✓Ismeretszerzés, piacfelmérés későbbi kampányhoz

✓Ingyen büdzséből hirdethetünk
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A kampányok a http://markak.amagyartermek.hu oldalra 
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03 / ingyenes 
google hirdetés

http://markak.amagyartermek.hu/


04 / közösségi média a védjegyes termékekért
„megosztjuk érdekes tartalmadat, szervezzünk közösen minipromóciót”



17 .000 oldalkedvelő a 
Facebookon: védjegyes 
termékek és promóciók 
támogatása

30.000 tudatos 
fogyasztó  elérése 
havonta hírlevéllel

1) A magyar a nyerő Facebook 

✓17.000 oldalkedvelő

✓Védjegyes termékek bemutatása

✓Nyereményjáték szervezése

✓https://www.facebook.com/amagyaranyero/

2) Szerepelj hírlevelünkben – megosztjuk a fogyasztókkal 

érdekes, aktuális tartalmadat, nyereményjátékodat:

✓Adatbázis: 30.000 tudatos magyar termék fogyasztó

✓Gyakoriság: havonta
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04 / közösségi 
média

https://www.facebook.com/amagyaranyero/


Sajtómegjelenések
a cégekről

Védjegyes termékek 
megismertetése

SAJTÓUTAK SZERVEZÉSE

Mutassuk meg a hazai világszínvonalat!

✓ 1 napos program

✓ újságírók (kb. 10 fő) utaztatása kisbusszal a helyszínre

✓ két gyártó cég megtekintése

✓Az út a kapcsolatépítést szolgálja, de 2017-ben 3 millió forint 

médiaértékű PR cikk / túra megjelenés is volt

✓ védjegyhasználói hozzájárulás:

- a reggeli, utazás, ebéd költségeinek vállalása

- nagyságrendileg 100.000 Ft/cég

- 2018: két túra - tavasszal és ősszel 
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05 / médiautak



Iskolai edukáció

Sajtónyilvános
termékátadás

MAGYAR TERMÉK EDUKÁCIÓ – ISKOLÁK BEVONÁSA

✓ Facebbok aktivitás – megyénként 3 db hátrányos helyzetű iskola

✓Kiválasztjuk az intézményeket és megállapodunk velük

✓Begyűjtjük a CSR programhoz kapcsolódó védjegyhasználókat

✓Központilag szervezzük le a termékek kiszállítását

✓Sajtóközleményt adunk ki és az átadásokat megörökítjük

MIT AJÁNLUNK A VÉDJEGYHASZNÁLÓNAK:

✓A nyertes iskolákban egy-egy szabad falfelületre felkerül a tanulók 

kézlenyomatából összeálló „Magyar Termék szív”. 

✓Az átadásról és a kézlenyomat-készítésről videó készül

✓ PR - sajtótámogatást kap a program és a terméket felajánló cég

✓ Az így készült tartalmak, fotók, videók a cég saját közösségi médiás 

felületein is témát biztosítanak

HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI?

✓ Saját termék/szolgáltatás felajánlással és pénzügyi támogatással 
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06 / Magyar Termék      
CSR Roadshow



Havi 1 PR grátisz  

Év végén Magyar 
Termék melléklet – ½ 
áron

MAGYAR TERMÉK ROVAT

Szakmai megjelenés

✓ Sorozat – havonta egy interjú grátisz

✓Magyar Termék melléklet a 12-01. 

számban:

- 50%-os hirdetési kedvezmény a        

védjegyhasználóknak

✓ Business Days konferencia 

- Kedvezményes részvételi díj a 

védjegyhasználóknak
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07 / Trade 
Magazin



Unokáink is enni fogják

Csúcsinnovációk a 
hazánkban működő 
vállalatoknál

POZITÍV PÉLDÁK– a Magyarországon előállított termékek 

világszínvonalúak

Cél: 

A Védjegyhasználó cégek imázsának erősítése a fogyasztói 

és szakmai médiában

Témák:

✓Unokáink is enni fogják – magyar

élelmiszertörténeti sorozat 

(kolbász, sonka-torma, üdítő, csokoládé)

✓Csúcsinnovációk a hazánkban 

működő vállalatoknál (II. félév)

Tartalom:                                    

✓ natív cikkek, ingyenes tartalmi 

megjelenés a védjegyhasználóknak 
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08 / PR cikkek



Védjegyes termék (nem 
csak a babának) és 
kiadvány

Barter alapon + 
edukációs füzet ktg-e

VÉDJEGYES TERMÉK 

minden BabaCsomagban

Előnyök:

✓ 90 000 magyar háztartás elérése

✓ Termék kipróbálása

✓ Célcsoport holtszórás nélküli elérése

✓ Hosszú távú edukáció

✓ CSR aktivitás kommunikálása, PR megjelenések

Csomag tartalma:

✓5 védjegyhasználó:

• Bonus - szivacsok 

• Coca-Cola – 0,5 l Naturaqua

• Freesia – fültisztító, vatta

• Sága – könyvjelző, virsliszeletelő

• Sofidel - papírzsebkendő

✓10 hónapos kampány

✓ Sajtóbeharangozó: március 15.
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09 / PromoBox



KAPCSOLATÉPÍTÉS, KÖZÖSSÉG

2018-ban négy partnertalálkozó:

• Április: Gyula 

• Június: Magasságok és mélységek – Budapest

• Október: Kecskemét és környéke (Mercedes – gumicsizmás túra)

• December: Vágóhíd - Pécsi kesztyű -borozás 

10 / 
partnertalálkozó



SZAKMAI FEJLŐDÉS

Konferenciák – Magyar Termék AGÓRA

✓ FM támogatással

✓ május, november

✓ beszerzés, csomagolás

10 / AGÓRA



ÉLVEZD TE IS AZ 

ELŐNYÉT - JELENTKEZZ!

Benedek Eszter - ügyvezető
benedek.eszter@amagyartermek.hu
06 20 777 8927

Tatai Anita 
tatai.anita@amagyartermek.hu
06 20 775 7786

Bartal Gabriella
iroda@amagyartermek.hu
06 20 7757 689


