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A kutatás időpontja: 2014 január (kérdőíves adatfelvétel: január 7-15.) 
A kutatás során használt módszerek: kérdőíves vizsgálat a fogyasztók körében (429 eset), 
helyi termelőkkel és szakértőkkel készült interjúk (10 interjú) és a Kaufland, Lidl és Merkúr 
áruházak ár-összehasonlító elemzése	  
A kutatás termékei: 1-1 összefoglaló tanulmány a helyi tej-, illetve húsipari termékek iránti 
kereslet és kínálat helyzetéről a Csíki medencében (elérhető a 
http://www.csikleader.ro/index.php/hu/palyazati-tajekoztato/hasznos-dokumentumok/ 
oldalról) 

Néhány főbb eredmény a keresleti oldalról: 
- a megkérdezettek közel 60%-ának (59.4%) háztartása legtöbb havi 2000 RON-ból 

kell gazdálkodjon, a háztartások átlagjövedelme 2002.3 RON, az egy főre jutó 
átlagbevétel 734.8 RON 

- a válaszadók átlagosan bevételeik egytizedét (9.78%) tudják megtakarítani 
- a háztartások átlagosan bevételeik 39.7%-át azaz 697.1 RON-t költenek élelmiszerre 
- a megkérdezettek leggyakrabban a Merkúr üzletekben vásárolnak, majd a 

Csíkszeredában megtalálható hipermarketekben - mint Lidl, Kaufland, Penny, Profi 
- a vásárlás helyének kiválasztásában a legnagyobb szerepe a szívélyes kiszolgálásnak 

van, ezt pedig szinte azonos értékkel a gyors kiszolgálás követi és a hét felsorolt 
szempont közül legkevésbé fontos, hogy az üzlet helyi tulajdonban legyen 

- ezzel szemben a helyi márkák vizsgálatánál azt látjuk, hogy a márkák esetében fontos, 
hogy ez „a miénk”, vagy „székely” 

- e két eredmény közötti látszólagos ellentmondás, ráirányítja a figyelmet a márkázás 
fontosságára: a fogyasztók márkákhoz kötődnek érzelmileg, és nem boltokhoz, 
vásárlási helyekhez (ezt támasztja alá a Székely termékek viszonylagos sikere és a 
Székely termék bolt gyér forgalma közötti különbség is) 

- az élelmiszervásárlási szempontok értékelésekor a vásárlók egyforma mértékben 
tartják a legfontosabbnak a minőséget és az árat, de ettől nem marad el szignifikánsan 
a termék egészségességének megítélése sem, ezt követi a termék ismertsége, a márka, 
az ismerős ajánlása, és legkevésbé fontos a termék újdonság jellege 

- a vásárlási szempontok szerint kialakított klasztercsoportok az alábbi 3 csoportot 
jelzik: a termék egészségességére és minőségére figyelők (az összes fogyasztó 
23,6%-a tartozik ide), a „tudatos, közösségi fogyasztók” (33,6%) és ár-érzékeny, 
„kevésbé tudatos fogyasztók” (42,8%) 

- a tej és tejtermékek esetében a Friss magasan vezeti a spontán márkaismertséget, 
második és harmadik helyen a Góbé termék és a Gordon végzett 

- a hústermékek spontán ismertségét a Góbé termék márka vezeti, ezt követi a Decean 
és a Benedek 

- a helyi termelők támogatásának racionális és a „saját, székely termék” érzelmi faktora 
azonos arányban van jelen a két helyi márka (Székely és Góbé) fogyasztóinak 
körében, de úgy tűnik ez nem elégséges a magasabb ár miatt kieső kereslet 
ellensúlyozására (főként a Székely termékek esetében) 


