
 

Mit ér a védjegy, ha Magyar Termék? 

 
Hol tart most a „Magyar Termék” védjegyrendszer? 

  

Milyen előnyöket nyújt a védjegyhasználat?  
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Mit tudnak a védjegyek? 

• Szektorsemleges 

• 12 éves 

• tanúsító védjegyek 

• ún. "magyar-termék" VM rendelettel harmonikus  

• megjelenésében is tartalmat hordozó 

• ellenőrzött 

• ismert és elismert 
  

 

 

 



Mit tanúsítanak?  
 

• Termékszintű független szakértői vizsgálat 

 

• származási megfelelőség és jogszabályi előírások 
 

• Kiemelt területek:   

    - fogyasztó megtévesztő információ 

   - jogosulatlan versenyelőny esete 

   - termékbiztonsági problémák 



Védjegyismereti adatok 
- messze a legismertebb  

• 2013: A magyar termékekkel szembeni attitűdök rendkívül 
kedvezők, de a magyar termék drága. A védjegyes termékért 
hajlandó többet fizetni a vásárló, ha az jól ismert, megbízható 
és kellő hozzáadott értéket közvetít!  

 
 Forrás: Dr. Szűcs Róbert Sándor - Dr. Pólya Éva, Szolnoki Főiskola, Kereskedelem és 

Marketing Tanszék 
 

• 2015: Több mint 90%-os támogatott és 34%-os spontán 

ismeret. Népszerűsége és az iránta tanúsított fogyasztói 

bizalom töretlenül nő. 
 

     Forrás: Prof. Dr. Szakály Zoltán – Dr. Soós Mihály / Debreceni Egyetem, GTK, Marketing és 

Kereskedelem Intézet  

 



Saját felmérésünk - kivonat (2015: Farmer Expo, OMÉK): 

• bizalmat keltenek és arról adnak tájékoztatást, hogy a termék 

itthon készül.  

 A három logó – magyar, hazai és hazai feldolgozású – közötti 
tartalmi különbséget azonban a fogyasztók 99%-a NEM 
ismeri. 

 

•  A magyar termékek ösztönzését a munkahelyek 
megőrzésének hangsúlyozásával, kedvezőbb árakkal és 
egységes logóhasználattal lehetne leginkább ösztönözni. 

 

 

           FOGYASZTÓI IGÉNY: felismerhető, egységes, hiteles 



Hol tartunk most? 

Védjegyhasználók száma: 145  

melyből több mint 100 FMCG gyártó 

 

Védjegyes termékek száma: kb. 4000  

-3250 élelmiszer 

- 750 non-food 

FMCG termékek aránya: kb. 88% 

  

Védjegy-kategóriák megoszlása: 

Magyar termék: 39% 

Hazai termék: 34% 

Hazai feldolgozású termék: 27% 



Miért ezt használjam? 
 
- legismertebb 

- hiteles, hozzáadott értéket közvetít 

- kommunikációs megerősítés kap 

- üzletlánci támogatottság 

 

- közösségi előnyök: 

- kedvezményes beszerzések 

- kereskedelmi megjelenések 

- nyereményjátékok 

- lobbi tevékenység 

- kapcsolatépítés 

          FMCG termék és „AKTÍV” használat esetén biztos megtérülés 



2016-ban… 

-új arculat, új üzenet: 

 

 

 

- megújult  honlap (mobiloptimalizált): www.amagyartermek.hu 

- folyamatos, szervezett kommunikáció: 

 - Facebook: „ A magyar a nyerő” 

 - Hírlevél  

 - Rendezvényjelenlét: (pl.: Just Girls és Kids mozidélutánok, 

 Sajtófesztivál, Efott…) 

 

 

Miért éri meg használni?  
- jelentős kommunikációs megerősítést kap 

   CÉL: megértetni a fogyasztóval, hogy a hazai termékek választásával  

            saját boldogulása mellett dönt!  
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Általános új arculat 



Honlap 



Facebook 



Hírlevél 



Miért éri meg használni?  

- üzletlánci támogatottság 

 

Védjegyeink használata a PL termékeken, és még… 
 

Legtöbb, legkorábban, önálló, folyamatos: Ald  és Penny 
 

Legdinamikusabban fejlődnek: Metro     és Auchan 

+ Metro: 2016 Sirha kiállítás, beszállítói fórum, saját hírlevél 
 

Legsikeresebb közös brand aktivitások: CBA, Coop    , Reál 

+ CBA: kiemelt támogatása, kedvezmények 

 

 



• 2015: csaknem 20 közösségi megjelenés 

• 2016: 

• Image: Spar/ISP – február (kiemelt megjelenés extra 

költség nélkül) 

• Üzletlánc-specifikus nyereményjátékok: 

• Coop (március), Reál (április), CBA (május) 

 Extra költsége 150 E Ft/árpont  

• Országos promóció (tervezett): 2016.08.15-12.15.  

 (4 hónap),  jelentős kommunikációs aktivitással 2 M Ft/cég 

• www.magyartermeknyeremeny.hu 

 

Miért éri meg használni?  
- kereskedelmi aktivitások, nyereményjátékok 

http://www.magyartermeknyeremeny.hu/


Penny image megjelenés 



2015. évi  
image megjelenés 



2016. februári image megjelenés SPAR/ISP 



2016. évi szállítói féloldal védjegyes arculattal 



2015. és 2016. évi Coop nyereményjátékok 



Évente két nagyszabású rendezvény: 
 

- konferencia - szakmai 

- partnertalálkozó – kötetlen 

 

Tematikus fórumok: márkaépítés, innováció, FMCG online 

tréningsorozat 
 

 

- Saját szervezés 

- Ingyenes vagy kedvezményes 

Miért éri meg használni?  
- kapcsolatépítés, rendezvények 



 

 

1) FOGYASZTÓ 

 Segíteni a fogyasztót a hazai termékek könnyű és egyértelmű 
felismerhetőségében - ezt pedig egységes jelöléssel lehet 
csak elérni. 

 

2) SZAKMA 

 - A védjegyhasználói kör folyamatos bővítése.  

 - A partnerek részére a szűken vett védjegyhasználaton túl 
további közösségi előnyök nyújtása, hogy együttműködésünk 
valódi értéken alapuljon. 

 

 

 

 

Összefoglalva: 



Köszönjük a figyelmet! 

"MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft. 

benedek.eszter@amagyartermek.hu 

attila.avramucz@univer.hu 
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