Színes vásárlók
avagy mit akar a bíbor és mire
vágyik egy kék vásárló?

Tapolca, 2019.09.17

A kutatás célja, módszere, mintája

Kutatási célok, módszertan, minta

Vörös, bíbor, kék, barna, narancs és a citromsárga – ezek a színek
mind egy-egy vásárlótípust jelölnek a Kantar modelljében: eltérő
igényekkel, szükségeltekkel és elvárásokkal.

Összesen 12 ön-etnográfiai esettanulmány a vásárlás folyamatáról,
élményekről és 3 fókuszcsoportos beszélgetés a 2019-es
promóciókról

Vajon melyik szegmens milyen vásárlótípus: Hogyan viselkednek és
milyen elvárásaik vannak? Milyen promóció hat legjobban rájuk? Milyen
kommunikációs stílusra rezonálnak? Milyen ügyfélélmény fogja meg
őket a legjobban?

 23 – 52 év közöttiek

Az előadás nemcsak bemutatja a különböző vásárlói típusokat de a
Trade Magazin/Business Days számára készült exkluzív kutatás
alapján útmutatót is ad a sikeres kiszolgálásukhoz.

 Budapesti és vidéki lakosok
 6 nő / 6 férfi
 2 bolt látogatása: Hipermarket / szupermarket + drogéria

A feladat
„Menj el egy szokásos nagybevásárlásra, és figyeld meg, hogyan
gondolkodsz közben, milyen impulzusok érnek. Erről írj egy
beszámolót, minél részletesebben, olyan érzést nyújtva, mintha ott
lettünk volna veled, és kihangosítottad volna a gondolataid. A
nagybevásárlás közben fotózz és töltsd fel a képeket a csoportba.”
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Módszertan
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A NeedScope® modell
bemutatása
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A modell alapja C.C.Jung pszichológiai rendszere
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6 különböző szegmens
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Mit jelent ez a vásárlásban?
A felső végponton a vásárlást az motiválja, hogy
a vásárló élményhez, inspirációhoz jusson, vagy
valamilyen spontán igényt elégítsen ki

A jobb oldal az ‚átlagvásárlástól’ való
elkülönülésről szól, arról a vágyról, hogy
az egyén megkülönböztesse magát az
‚átlagos vásárlótól’

A bal oldalon a vásárló mintegy
beilleszkedik a vásárlók „közösségébe”,
azonosul a rendszeres bevásárlás
feladatával, az ezzel járó szereppel

A tengely alsó végpontján az alapszükségletek
rutinszerű kielégítéséről, az állandóság, biztonság
iránti igény kielégítéséről van szó
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Vajon melyik szegmens milyen
vásárlótípus?
Hogyan viselkednek és milyen
elvárásaik vannak?

‚Bevállalós, gyors vásárló

 Vonzzák az innovációk, az újdonságok folyamatosan meg kell lepni
 Mernek kockáztatni: szokatlan ízeket, formákat,
ismeretlen márkákat is beválasztanak, amit más
nem mer levenni a polcról,

Gyorsan, célirányosan
mozog, de amiben
involvált, ott hajlandó
elidőzni

 Lobbanékony természetű, ezért könnyű
feldühíteni - tőle rettegnek az ügyfélszolgálati
munkatársak
 Ha megsértődik, nem igen lehet megbékíteni
 Olyan akciók/promóciók, amelyekben
nyereményhez vagy meglepetéshez lehet jutni
 Számára a villogó, lüktető figyelemfelkeltő dizájn
a nyerő
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‚Bevállalós, gyors vásárló Led fények, neon feliratok teszik figyelemfelkeltő!”

„Coca-cola: „Mindenfelé neon fények cikáztak
az ajtón, azonnal felfigyeltem rá, pedig csak a
szemem sarkából láttam.”

„Led fények, neon feliratok teszik
figyelemfelkeltő!”

„Azt hittem Domestosban nem tudnak újat
mutatni, de sikerült – unikornisos WC öblítő,
sajnos elfogyott…”
„Kifejezetten szeretek drogériába járni, néha
csak a nézelődés kedvéért is. A megfelelő
dolgok kiválasztásához idő kell: már félórája
válogatom, hogy milyen legyen az új
szempillaspirálom keféje, milyen hajpakolást
vegyek.”
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Asszertív vásárló

 Határozott, öntudatos, asszertív vásárlótípus
 Precízen, tervezetten, átgondoltan intézik a vásárlást
 Ragaszkodnak a bevált vásárlási szokásaikhoz, rutinjukhoz
 Rendszeresen készítenek listát előre és ettől indokolt esetekben
tértek el, azt is kontrolláltan
 Nyitott a luxus (prémium, szuper-prémium) termékekre, márkákra,
csak a legjobbal éri be
 Imádja, ha kényeztetik, VIP-ként kezelik, vásárlói környezetben
vonzzák az elegáns, letisztult, nem mainstream üzlettípusok
 Személyes törődést igényel, számára csak a személyre szabott
szolgáltatás, club elég jó

„A Rossmannban való vásárlásról a párom szokott gondoskodni,
ezért oda őt küldtem!”

„Szinte az összes termék a listánkról
való, összesen 5 db került bele
pluszban. Igyekszünk mindig
tudatosan vásárolni, nem többet,
mint amit rövid időn belül el is
fogyasztunk.”
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Asszertív vásárló

„Ami miatt a DM be járunk vásárolni az egyrészről
az, hogy prémium termékeket is forgalmaznak, és a
gyerek sarok az szenzációs, amikor a 4 éves
lányommal megyek vásárolni. Ami szuper pozitív,
hogy a gyerek sarok mindig tiszta, sehol egy
ragacsos csoki folt, vagy bármi hasonló”
„Vásároltam előre összevágott gyümölcsöket a
SPAR to go standból. Ezt nagyon praktikusnak
találom, mert ha az ember gyorsan szeretne
bekapni valami egészségeset, akkor ez az egyik
legjobb lehetőség.”
„Alpro stand, ami most pont kapóra jött a vegán
vendégeim miatt. Megkóstoltam az újfajta
joghurtokat, így ennek nem tudtam ellen állni és
bekerült a kosaramba”
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A ‚kontrolálló, kompetens’ vásárló

 A vásárlás számukra nem kikapcsolódás, csak annyit
foglalkoztak vele, amennyit nagyon muszáj - a bevásárló
lista ehhez jó ‚szamárvezető’
 Következetesen, racionálisan vásárolt, szinte kizárólag
csak észérvekkel lehetett meggyőzni – nem lehet
anyagilag becsapni, jobban számol, mint bárki

 Tudatossága már a környezettudatos termékek
választásában is megjelenik
 Értékelte, ha a polcok rendezettek voltak és jól ki tudott
igazodni és fontos számára, hogy minden pontosan és
világosan legyen kiírva (feliratok a boltban)
 Nem tesz jót neki az átrendezés, a megszokott rend
felborítása
 Fontos volt számukra, hogy a termékek ellenőrzött
forrásból származzanak, sosem vásárolnának kétes
eredetűeket
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A ‚kontrolálló, kompetens’ vásárló

„Lindt standokat kifejezetten szeretem, mert
igényesek és figyelemfelkeltőek, a Milka standja
nem tetszett, mivel elég szedett-vedett volt és
hiányos.. a kedvenc, megszokott ízem nem is
volt. valamint szinte minden termékük akciós
(Mammut, Spar), viszont becsapós eléggé..
megnéztem, hogy a nagy, azaz 300 g-os csoki
hiába akciós 2.997 ft / kg áron van, míg a pici,
100g-os csoki ugyanebben az ízben 2.590 Ft-ért
van. Mondanom sem kell, hogy melyikből
vettem.”
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‚Gondoskodó, családias vásárló’

Ha házastársa pl. kék vagy piros
típus, akkor Ő mint individuum
elveszett, tulajdonképpen a párját
kell céloznunk

 Az ár fontos szempont volt vásárlásaikban,
ismerik az árakat és tudják, hogy mi a jó ár / jó
akció - náluk találkoztunk egységárra való
lebontással
 Preferálja a természetes, környezetbarát
összetevőket, anyagokat és áldoz is ezekre
 Mivel ő vigyáz a család egészségére: a jó
minőségű, egészséges tápanyagokat, étrend
kiegészítőket nagy gondossággal választja ki
 Respektálták, ha a személyzet kedves,
barátságos volt és láthatóan így viselkedtek az
egyszerűbb vásárlókkal is
 Szinte minden kóstolónál leálltak

„Kii nem hagynám a
kóstoltatásokat, én vagyok az
előkóstoló!”
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‚Gondoskodó, családias vásárló’

„A család fele elkapta a náthát így külön
vitamint is vettünk, meg torokra szopogatós
cukorkát. Igyekszünk amennyire lehet a
természetesebb anyagú és minőségi
termékeket vásárolni.”
„Új smoothie-t találtam, nem a megszokott
műanyag csomagolásban, hanem üvegben
– vonzó, környezettudatos, kreatívkodásra
is használható”
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‚Közösségi / barátságos’ vásárló

 Egyformán győzhető meg érzelmekkel és rációval :
 Keresték az akciókat & értékelték a gondoskodást,
odafigyelést

 Kifejezetten az egyszerű, nem túl bonyolult promóciókat
kedvelik (pl. pontgyűjtés)
 A bombasztikus újdonságokkal szemben még fenntartásaik
voltak, de érződött, hogy nem akarnak lemaradni, tartani
akarják a lépést
 A commodity termékkategóriában érzékeltük, hogy a
szempontjai nagyon kidolgozottak, minden márkát / variáns
ismer, de egy ‚cuki’ csomagolásnak Ő sem áll ellent
 Szereti a nagyobb tereket, ha nincsenek összezsúfolva az
áruk és akár még beszélgetni is leállhat

„Szeretem a szép/különleges csomagolásokat, sokszor
csábulok el olyan termék mellett aminek meggyőző a külseje
is(azért persze el szoktam olvasni mi van benne) ezt a müzli
szeletet még nem próbáltam és nagyon aranyosnak találtam
a csomagolását”

 Vásárlásaik során ott érezték igazán jól magukat, ahol a
design családias, barátságos volt, melegséget tükrözött
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‚Közösségi / barátságos’ vásárló

„A péktermékek kihelyezését is nagyon
szeretem ebben a boltban, szépen el vannak
helyezve, viszonylag nagy teret biztosítanak
ennek a résznek nagy a választék és nagyon
jó minőségűek a termékek.”
„Külön zöldség/gyümölcs mérő személyzettel
én még más boltban nem találkoztam, így ezt
különleges megoldásnak találtam.”
„„Találtam olyan akciót, ami kedvemre való
volt, Rimmel rúzs vásárlása esetén ajándék
neszeszert adtak, amivel 1698 ft-ot lehetett
spórolni,egyébként 2599,-ba került volna a
neszeszer.”
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Az ‚élettel teli’, felszabadult vásárlói szegmens

 A Vásárlás számukra nemcsak egy
szükséges, elvégzendő dolog, hanem
kikapcsolódás, örömforrás is

 Természetesen a szükséges dolgokat is
megvásárolták, de ezen felül ők nézelődtek
a legszívesebben mellette és választottak
valami mást is
 A kellemes környezetért és kiszolgálásért
cserébe a magasabb árakat is hajlandóak
megfizetni
 Ha számukra vonzó terméket találtak, nem
nézték meg tüzetesen az árát és az
összetevőit – spontán, intuitív módon
döntöttek
 Vonzza a feltűnő, vidám, élénk kihelyezés
 A megszokottól érdekesebb, újszerű
promóciót kerestek

„Vettem egy virágot, mert ahogy bementünk,
egyből ott volt a szigeten, és még akciós is volt.
Egyik kedvencem, és mivel most csináltam
sziklakertet, pont jól jött.”
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Az ‚élettel teli’, felszabadult vásárlói szegmens

„Mivel ma kezdődött akciós túra felszerelés a
Lidl-ben, elmentem a férjemnek venni egy
bakancsot. Nem álltam meg ennyinél. A gyerekkel
voltam, megkérdeztem kér-e pogit,
természetesen kért. Majd, biztos ami biztos,
szétnéztem a ‚kacatos’ részen,ahol láttam
szilikonos konyhai eszközt, ami kapóra jött, mert
a férjem az előzőt összeégette. A további
akcióknál megláttam a Domestost. Ups, őszi
nagytakarítás. Majd, ahogy nézelődtem,
megláttam a spagettit, és eszembe jutott, hogy
elfogyott. Azt is vettem. Még szerencse, hogy
csak egy bakancsért mentem.” 
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Köszönöm a figyelmet!

