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VERSENYFUTÁS A SZALONCUKORPIACON
Karácsonyi árérzékenység*
A piaci szereplôk abban bíznak, hogy a karácsonyi

Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre,

szezonális termékeknél az idén talán jobban

a gyártók tájékoztatása alapján a szaloncukor-

érvényesül a minôség, mint korábban – ez az ipar-

piac mérete mennyiségben évek óta nagyjából

ág presztízsének növekedéséhez vezethet. Persze

stagnál, s nem várható jelentôs változás az

a vásárlók számára továbbra is fontos az ár.

idén sem.

A legtöbb tényezô (pl. alacsony inf-

a fogyasztók sokkal jobban ragasz-

kevesebben teszik a fára a terméket,

láció) arra enged következtetni, hogy

kodnak a kedvelt ízekhez és csoma-

és mind több helyen kerül a fa alá

az idén a tavalyihoz hasonló árszín-

goláshoz, mint más termékek

vagy az asztalra, ami hatással van az

vonalra számíthatunk. Persze az

esetében. Miután a szaloncukor

egyedi fólia színére, mintájára.

árak az október végén induló szezon

alapvetôen hagyományokra épülô

alatt jelentôs mértékben változhat-

termékkategória, ezért óvatosan kell

A díszítési divat kétségtelenül hatás-

nak, méghozzá többnyire csökken-

bánni a termékújításokkal. Az újdon-

sal van a piacra, elsôsorban a ter-

hetnek.

ságokból is el lehet adni bizonyos

mékcsomagolások kifejlesztésének

mennyiségeket, de messze nem

fázisában. A szemenkénti fólia

Tradíciókra alapozva

annyit, mint például zselésbôl.

tekintetében továbbra is megvannak

A szaloncukroké erôsen a hagyomá-

Nincs azonban szó statikus piacról:

így értelemszerûen ezeket a legtöbb

nyokra épülô termékkategória:

megfigyelhetô például, hogy egyre

gyártó felvonultatja. Az azonban,

a slágerszínek (arany, ezüst, piros),

*Másodközlés a Mai Piac szaklap 2005/ 11. novemberi számából.
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hogy manapság már nem feltétlenül

Sajnos a régi, nagyhírû gyártók

A reklám ebben a szegmensben

a fára kerül a szaloncukor, valame-

egyre kevésbé képviseltetik magu-

kisebb szerepet játszik, kivételt leg-

lyest kedvez a nem „standard” szí-

kat a szezonális piacon, ugyanakkor

feljebb a prémium márkák jelente-

neknek.

több, az édesipart meglehetôsen

nek. A marketingeszközök közül

kevéssé ismerô vállalkozás próbálja

legfontosabb a kihelyezés, hiszen

megnyerni a fogyasztók kegyeit.

a fogyasztók nagy része nem

A tasakos kiszerelések néhány évvel

márkahû, tehát a boltban dönti el,

ezelôtt tapasztalt dominanciája
napjainkban már nem olyan erôs,

Az egyes értékesítési csatornák kö-

hogy pontosan melyik terméket vá-

bár még mindig ezek a variánsok

zül a hangsúly a hipermarketek felé

sárolja meg. Rendkívüli jelentôsége

számítanak a legnépszerûbbnek.

tolódik el, hiszen egyrészt egyre

van tehát annak, hogy melyik márka

Az utóbbi egy-két szezonban jelen-

több van belôlük, másrészt a szalon-

van a legfrekventáltabb helyen vagy

tek meg nagy mennyiségben a rend-

cukor elôre tervezett vásárlás

a legszebben kihelyezve. „Ezért

kívül alacsony árú, ám néha kétes

keretein belül kerül a fogyasztó ház-

a gyártók jelentôs összegeket költe-

minôségû sajátmárkás vagy „no-

tartásába, vagyis a családok nagy

nek arra, hogy az egyes láncokban jó

name” termékek. Emellett szélese-

része a nagybevásárlás alkalmával

kihelyezést kapjon a termékük” –

dik a lédig kiszerelés disztribúciója

szerzi be.

jelenti ki Kepe Zoltán, a Candy Plus
Kft. marketingmenedzsere.

is: tavaly már több hipermarketlánc
árusított ilyet. Ennek a trendnek két

Hogyan dönt a fogyasztó?
A szaloncukor gyártása már a nyár

oldala van: egyrészt elônyös a
fogyasztónak, mert alacsonyabb

A vásárlói döntések során az íz

végén elkezdôdik, mivel a kiszállítá-

áron juthat hozzá a termékhez, ám

a legfontosabb tényezô. Továbbra

sok hamar megkezdôdnek, és a

hosszabb távon káros lehet a kate-

is a zselés a legkedveltebb, ezt kö-

gyártógépek kapacitása sokszor szû-

góriára nézve. Az idén további erô-

veti a kókuszos, majd a vajkara-

kösnek bizonyul. Miután azonban

södés várható az olcsó, illetve saját-

mellás. Az újszerû ízek csak korláto-

a szaloncukrok minôségmegôrzési

márkás piacon, hiszen egyik lánc

zott keresletre számíthatnak.

ideje legalább nyolc hónap, ezért

sem akar kimaradni ebbôl a ver-

Az idôsebbek a hagyományos ízeket

decemberben még kifogástalan

senybôl. Ettôl függetlenül továbbra

részesítik elônyben, míg a fiatalok

minôségû termék kerül a fogyasz-

is a középáras (500-600 forint/cso-

inkább érdeklôdnek az újdonságok

tókhoz. Az október és a november

mag) termékek adják az értékesítés

iránt. Megfigyelhetô, hogy a váro-

a vásárlók szempontjából inkább a

gerincét, és a prémium variánsok-

sokban jobban fogynak a nem klasz-

nézelôdés, a piacfelmérés idôszaka.

nak is megvan a maguk szûkebb, de

szikus ízek.

A jelentôs vásárlások Mikulás után,
decemberben történnek meg, nem

nem jelentéktelen fogyasztói bázisa.
Széles fogyasztói réteg számára

kevesen az utolsó percekre hagyják

Horváth Imre, a Sweet Point Kft.

továbbra is nagyon fontos tényezô

a beszerzést.

ügyvezetô igazgatója egyébiránt

az ár, még sokszor a minôség rová-

rendkívül sajnálatosnak tartja a

sára is. A vásárlási döntés meghoza-

kereskedelmi láncok abbéli törekvé-

talakor a csomagolás szintén fontos.

sét, hogy a legolcsóbbak legyenek.

A fogyasztók természetesen a ked-

A karácsonyi szezonális piacon

Szerinte ez egyrészt nem sikerülhet

venc ízû terméket veszik meg, de az

tavaly tovább erôsödött a valódi cso-

mindenkinek, másrészt az árut silá-

azonos ízû változatok közül azt vá-

koládék szerepe a rossz minôségû

nyítják el ezzel az üzletpolitikával.

lasztják, amelyiknek szebb a fóliája.

kakaós tejbevonó, azaz nugát

Valódi csoki kontra nugát
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termékek rovására. „A figuratípuso-

években már megismert termékeivel

kat tekintve hosszú évek óta elôször

lesz jelen ebben a szezonban is:

ismét nôtt a hagyományos télapó-

a Gold, illetve az Arany Szalon már-

figurák értékesítése” – szögezi le

kákkal, valamint a tejcsokoládé

Miklós Panna, a Nestlé Hungária

figurákkal.

Kft. termékmenedzsere. Emellett
a karácsonyfafüggelékek is túlszár-

A Nestlé mind formájában, mind

nyalták elôzô évi eredményüket.

grafikájában megújította a Boci és
Nestlé mikulásokat, illetve kifejlesz-

A csökkenô nugát eladásokkal némi-

tett egy kétrétegû (fehér és tejcsoko-

leg ellentétes tendencia, hogy a pia-

ládé ötvözetébôl készített) Nesquik

con egyre több silány minôségû és

mikulást. A függelékek könnyen

rendkívül olcsó terméket kínáló

kihelyezhetô prémium csomagolást

gyártó jelenik meg, tönkretéve ezzel

kaptak, emellett megújult a Boci és

a piacvezetôk azon törekvését, hogy

a Nestlé adventi kalendárium.

a minôségi termékek felé tereljék
a figurák vásárlását. Így a fogyasztók

A Bonbonetti Kft.-nél a prémium

többsége továbbra is rossz minôségû

kategóriás, dobozos Tibi szaloncu-

termékeknek tartja a figurákat,

korcsalád újdonsága a Tibi Kid tej-

holott a márkázott üreges termékek

krémes, különleges tejcsokoládéval

valódi csokoládéból készülnek.

bevont szaloncukor. A szaloncukor
kínálatban a Cherry Queen ét- és

Az idei szezonban a piac nagyfokú

fehércsokoládés szalondesszert

polarizációja várható: egyfelôl a

megújult külsôvel, kétrészes doboz-

különösen árérzékeny fogyasztók

ban kerül forgalomba. Újdonság

megelégszenek a silány minôséggel,

a Cherry Queen palack és a Norbi

azonban kialakulóban van az a réteg

Zselés és Kókuszos szaloncukor

is, akinek számít a minôség, és

dobozos kiszerelésben.

szívesen vásárolja meg a hozzáadott
értéket képviselô termékeket.

A Candy Plus Kft.-nél a Fundy sza-

A Nestlénél azt várják, hogy a hosz-

loncukrok újdonsága a Fundy Busz:

szútávú tendencia folytatódik, azaz

a busz alakú fémdobozban gumima-

tovább nô a valódi csokoládé

ci és Lurkó zselés szaloncukor talál-

népszerûsége, illetve egyre nagyobb

ható. A szaloncukor-szortiment

lesz a speciális termékek szeg-

része a maci alakú gumicukor-sza-

mense.

loncukor is. A cég a szaloncukrok
mellett forgalmazza a Jacquot sze-

Édes ízek

zonális desszerteket: mikulástermékeket és felnôtt karácsonyi ajándé-

A karácsonyi szezonális termékek
piacán a Sweet Point Kft. a korábbi

kozási termékeket.

Szerény halpiac
A halpiacon folyamatosan növekszik a feldolgozott haltermékek
aránya. A vásárlói igények egyre
jobban szegmentálódnak: keresettek az olcsóbb árfekvésû termékek, de egyre nagyobb igény
mutatkozik a kicsomagolt szálkaszegény vagy szálkamentes halfilék iránt is. A fejlesztések a
továbbfeldolgozott termékek irányába mutatnak, keresettek a panírozott, fûszerezett, elôsütött és
formázott termékek.
Más húsfélékhez viszonyítva
a halpiac hazánkban még kicsi,
évi 3,5 kilogramm az egy fôre esô
halfogyasztás, míg az unióban
22-25 kg/fô/év. Az értékesítés
nô, elsôsorban a feldolgozott termékek viszonylatában. „Tartalékok vannak a piacban, de ezek
kiaknázásához társadalmi összefogásra és szemléletváltásra lenne szükség, ami a vásárlókat
meggyôzi a halhús fogyasztásának kedvezô hatásairól” – fogalmaz Sebestyén Attila, a Hortobágyi Halgazdaság Rt.
kereskedelmi igazgatója.
A Hortobágyi Halgazdaság Rt.
piacvezetô szerepet tölt be hazánkban: a hazai haltermelés és
halforgalmazás közel egyötödét
adja. Az elmúlt idôszakban biohal termékekkel jelentek meg,
Hortobágyi Patkó néven pedig
prémium pontyszeletet kezdtek
el forgalmazni, amely termék
az Íz és Hagyomány termékkör
tagja lett.
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