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Mi ez a dokumentum?

 ● Mit tehet ma az a kereskedő, aki szeretné megnyerni  
és megtartani a vásárlóit? Milyen ötleteket, megoldásokat  
és eszközöket használhat a siker érdekében?

 ● A Mastercard által meghirdetett „Az Év Kereskedője 2019” 
verseny célja, hogy felhívja a figyelmet eredeti és különleges 
ügyfélélmény megoldásokra, valamint hogy inspirálja a fej-
lesztéseket, bővítéseket és elismerésben részesítse azokat  
a kereskedőket, akik minden téren szeretnének többet nyúj-
tani vásárlóiknak.

 ● Az Év Kereskedője díj 2019-ben az ügyfélélmény-
ről szól, ezért megvizsgáltuk, hogy milyen a retail CX 
Magyarországon.
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A kutatásról
A 2019-es Év Kereskedője díj kapcsán készült kutatás célja, 
hogy feltérképezze a retail ügyfélélmény magyarországi  
helyzetét. Ahhoz, hogy minél teljesebb képet kapjunk a  
trendekről, véleményekről és benyomásokról, öt forrásból 
szereztünk adatokat:

A vásárlók szokásait, élményeit és véleményeit  
15 mélyinterjún keresztül ismertük meg.

Egy kérdőíves kutatás 360 fő részvételével  
a fő vásárlói trendekre segített rávilágítani.

Mystery shopping (próbavásárlás) és résztvevő meg-
figyelés segítségével terepen is információt gyűjtöt-
tünk egyes boltok gyakorlatáról, hangulatáról, vala-
mint a vásárlók ottani aktivitásáról és interakcióiról.

A magyarországi retail élményeket nemzetközi  
gyakorlatokat és példák elemzésével helyeztük 
kontextusba.

A hazai kereskedők véleményét és prioritásait retail 
vezetőkkel és CX szakértőkkel  készített interjúk 
segítségével mértük fel.

 ● Kocsis Tamás, Head of Digital, Vodafone
 ● Szűcs Csaba, tulajdonos, ügyvezető, Spuri futóbolt
 ● Farkas Andrea, alapító, szervező Kiskertpiac
 ● Kiss Gábor, Brand Software and Digital Channels igazgató, 
Kajahu

 ● Herjeczki Martin, Marketing Manager,  
Costa Coffee Hungary

 ● Tűhegyi Tamás, alapító, ügyvezető Bagaboo
 ● Hamza Gábor, üzletfejlesztési és online kereskedelmi 
igazgató, Libri-Bookline

 ● Tóth Gabriella, bolthálózat vezető, Libri-Bookline
 ● Barbarás Csilla, ügyvezető-asszisztens, Galaxy játékáruház
 ● Marketingvezető, hazai szupermarket-lánc 
 ● Szabados Emese, Sales Manager, Budapest Park
 ● Mihalik Zoltán, kereskedelmi igazgató, Budapest Park
 ● dr. Orosz András, kiskereskedelmi igazgató,  
MOL Magyarország

 ● Ádám Boglárka, marketing-vezető, Borháló
 ● Sain Adrienn, Financial Services Representative, eMAG
 ● Szták András, Commercial Director Hardlines, eMAG

 ● Román Gergely, Digital Leader, Decathlon
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Az apokalipszis után
“Retail apocalypse.” A 2010-es évek Egyesül Államokbeli boltbezárási hulláma után 
egy ideig úgy tűnt, hogy a retail a brick-and-mortar hanyatlása felé tart, az utóbbi 
időben mégis számos online-first cég kezdett el fizikai jelenlétet kiépíteni. Sőt, egyre 
több nagy, klasszikus kereskedő merészkedik egészen más piacokra is, vagy gondolja 
újra alapvetően a modelljét.

Jelenleg a digitális transzformáció tartja lázban a kereskedelmet szerte a világon.  
A retail ügyfélélmény egyre inkább túlmutat az online és az offline versenyén.  
A kereskedők számára már nem az a kérdés, hogy a fizikai vagy a digitális keres-
kedelem jobb, hanem az, hogy a fizikai és a digitális csatornák hogyan tudnak egy 
összefüggő narratívát és élményt létrehozni.

Jelen tanulmány egyik célja, hogy a digitális függöny mögé nézzünk, és utána járjunk, 
mitől is lesz egy vásárlás emlékezetes és egyedi egy vásárló számára - ez pedig, 
spoiler, nem a digitalizáció. A technológiai fejlődés fontos, azonban önmagában 
nem elég. A technológia sosem cél, hanem egy eszköz, aminek segítségével megol-
dást adhatunk valamilyen vásárlói problémára. Gyakran innovatívnak szánt termé-
kek, szolgáltatások és funkciók, bár technológiailag kiemelkedőek, hasznosságuk 
megkérdőjelezhető.
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Egy chatbot fejlesztése vagy automatizált rendszerek önmagukban nem teszik 
hatékonyabbá a vásárlási vagy ügyintézési folyamatot. Fontos megismerni  
a vásárlókat, hogy milyen helyzetekben válthatjuk ki a személyes interakciókat. 
Ugyanis vannak olyan szituációk, amelyek specifikus problémák megoldását 
igénylik vagy ahol szükséges az emberi megítélés. Elképzelhető olyan helyzet is, 
amire egy chatbot is tud választ adni, de a bizonytalanságot akkor sem tudja 
eloszlatni.  Semmi nem tudja helyettesíteni az őszinte segítségnyújtást, ezért 
sok helyzet még mindig személyes interakciót kíván.

89%
a vásárlók 89%-a a kedvenc kereskedőjénél 
személyesen szokott vásárolni 
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Az igazán jó retail élmény arról szól, hogy hogyan válaszolunk az ügyfelek igényeire  
a teljes customer journey mentén, ami több, digitális és fizikai csatornán is átívelhet.

A tanulmányunkban arról szeretnénk képet adni, hogy a vásárlás, mint rendszeres 
tevékenység milyen várakozásokkal kezdődik, hogy formálódik az arról alkotott kép 
a folyamatos interakciók során, hogyan érdemes megfelelően reagálni a felmerülő 
vásárlói igényekre.

A tanulmány négy fejezeten keresztül mutatja be, hogy mik a fontos elemei egy jó 
vásárlói élménynek:

 Először,  
hogy a vásárlást megelőzően milyen szerepük van a várakozásoknak.

 Másodszor,  
hogy a kereskedőknek legalább annyira kell foglalkozniuk a vevőkkel  
jóval a vásárlás előtt és után, mint vásárlás közben.

 Harmadszor,  
hogy mitől fog egy vásárló visszatérni a kereskedőhöz, azaz mi épít  
hűséget és lojalitást.

 Végezetül  
kitérünk arra is, hogy érdemes jó retail ügyfélélményt csinálni 
- és hogy hogyan nem érdemes.
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I. A jó ügyfélélmény egy mítosz
Általánosan jó ügyfélélmény nem létezik. A sarki közértben más az elvárás, mint egy 
szupermarketben, az egyik ruhaboltban más az elvárás, mint egy másikban. Egy 
boltba érve már vannak felépített várakozások ezért más-más élmények vezetnek jó 
ügyfélélményhez.

Mire kell odafigyelni a vásárlók várakozásai esetén?

21 3Az új ügyfélmércék más ipar-
ágakból jönnek

Az alapvető elvárásoknak 
való megfelelés már félsiker

A személyes motiváció befo-
lyásolja a vásárlási élményt
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 Az alapvető elvárásoknak való  
megfelelés már félsiker

A jó minőség és a nagy választék általános elvárás, de mi van ezen túl? A várakozá-
sok alapját korábbi beidegződések, az össz-társadalmi- és kulturális élmény adja: 
ha általános a negatív tapasztalat a kiszolgálók kedvességét illetően, akkor az igen 
alacsonyra rakja a mércét az ügyfélélmény kapcsán.

Vegyük például azt, hogy eleinte különlegesnek számított, hogy néhány webshopon 
követhető volt a megrendelt csomag útja. Ez ma már annyira része lett az elvárás-
nak, hogy nem okoz örömöt a megléte, viszont elégedetlenséget okoz a hiánya.

Ezért egy jól felépített retail ügyfélélmény három szinten reagál a vásárlók 
elvárásaira.

 ● Az alapvető (hygiene) elvárásoknak való 
megfelelés

 ● Az elvárásokat túlszárnyaló (delight) élmények

 ● A vásárlás teljesebb megélését szolgáló 
élmények (authenticity)

1

Hygiene

Delight

Authenticity
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„Én igénylem, hogy normálisan kommuni-
káljanak velem, szerintem ez hozzátarto-
zik az eladó munkájához. Volt olyan, hogy 
udvariatlanok voltak, és ezért inkább nem is 
vásároltam.” / András 

„Nem vagyok macerás ember. Ha ár-érték 
arányban egy olyan terméket kapok, ami nekem 
megfelel, akkor elégedett vagyok.” / Anna

„Visszavittünk egy szivattyút és annak ellenére 
hogy már használtuk, szó nélkül visszacserélték. 
Nagyon pozitív élmény volt.” / Dorka

„Autót bérelni mindig is rossz volt, szóval ala-
csony is volt az elvárásom. Mégis meglepően 
könnyű folyamat volt.” / Tamás

„Jó, ha egy kávéval vagy ásványvízzel megkínál-
nak a boltban, például [az egyik lakberendezési 
szaküzletbe] e miatt szívesen visszamegyek.  
De bevallom olyan is volt, hogy csak emiatt 
mentem be.” / András 

Hygiene: A komplex ügyfélélmény ökoszisztémában a vásárlók alapvető igényeit is 
első kézből érdemes megvizsgálni, ugyanis, ha az ügyfelek elvárásai nem teljesülnek, 
akkor egyszerűen nem mennek többet az adott boltba.

 ● A mélyinterjúk is igazolták, hogy azt, hogy az emberek hova mennek vásá-
rolni, a jó áruminőség és a megfelelő választék határozza meg a leginkább. 
Ezen felül a boltok is tudják befolyásolni a vásárlók várakozásait, például  
a bolt berendezésével - mint például a „Piaci frissesség” egy 
szupermarketben.

Delight: Ezek azok az élmények, amiket a vásárló nem vár el, de értékeli, ha mégis 
megkapja. A delight élmény számos helyen megjelenhet: akár egy folyamat kelle-
metlen pontjának javításával, vagy egy semleges, érdektelen pontjának az emlé-
kezetessé tételével. Ezek azok az élmények, amiket a vásárlók elmesélnek majd a 
barátaiknak is.

 ● Az, hogy mi számít „Delight” élménynek, a várakozástól függ. Ha a tapasz-
talatok alapján egy vásárlás vagy ügyintézési folyamat - minden általános 
elvárással ellentétben - lassú és bonyolult, ám végül mégsem így történik, 
akkor kellemes élményként marad meg. Ezeken a ki-nem-mondott szabályo-
kon pedig az “írott szabályok” sem változtatnak.
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Authenticity: A lemásolhatatlan differenciáló tényezőt az ügyfélélmény legfelső 
szintje adja, amikor a termék és a szolgáltatás megélhetővé teszik a márkát. Az 
autenticitás valójában a brand identitását adja, ami lehet egy-egy úgynevezett 
“micro-moment” is, egy apró élmény”, ami benne rejlik minden vásárlásban.

A budapesti Bors Gasztrobárban a kezdetektől hozzátartozik a vásárlás élmé-
nyéhez az ott dolgozók ikonikus kiáltása. Miután a vásárló leadta a rendelését, 
a kiszolgáló hangosan felolvassa azt a szakácsoknak, amire a többiek kórusban 
kiáltják: „Igen!” Az élmény elsőre meghökkentő, másodjára megmosolyogtató, 
harmadjára pedig a hely atmoszférájának elengedhetetlen részévé válik.

Ezek lehetnek hosszú távon is differenciáló jellegzetességek, de csak akkor, ha az 
alapszintű kulturális és társadalmi szintű elvárások már teljesültek‒hiába próbál 
tehát egy kereskedő a vásárló első számú tanácsadójává válni egy területen, ha 
üresek a polcok, udvariatlanok a kiszolgálók és érthetetlen a rendelési folyamat.

Online kereskedelemben ugyanolyan fontos autentikus ügyfélélményt 
nyújtani, mint offline. Ugyanakkor a kutatás azt mutatja, hogy a 
kereskedők számára ez nagyobb kihívást jelent. Az interjúk során 
kiderült, hogy az online vásárlást az emberek funkcionálisan élik meg, 
kevés különbséget látnak webshop és webshop között.

„A lényeg hogy mi tudjuk definiálni magunkat 
és ne más minket.” / Szabados Emese és Mihalik 
Zoltán, Budapest Park 

„Nekem egy weboldal előtt ülni nem jelent 
élményt. Az, hogy azt kapom, amit rendeltem, 
az pedig teljesen természetes.” / Zsuzsa

„Az online hátránya, hogy nem szemé-
lyes. Olyan érzésem lehet, hogy csak addig 
vagyok fontos, amíg fizetek.” / Román Gergely, 
Decathlon
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Az új ügyfélmércék más  
iparágakból jönnek

A várakozásokat egy konkrét bolttal szemben nem a konkurenciánál szerzett 
tapasztalat határozza meg, hanem bármilyen korábban szerzett ügyfélélmény -  
iparágtól függetlenül.

Az ügyfélélménnyel kapcsolatos elvárások folyamatosan változnak, szegmensen-
ként végtelenül sokszínűek és egyre inkább befolyásolják őket a digitális élmények.  
A kutatás során számos interjúalany hozott fel iparágakon átívelő példákat: az 
emberek a legutóbbi ruhavásárlásukat, vagy a heti nagybevásárlásukat telekommu-
nikációs, bankhoz vagy biztosítóhoz kötődő ügyfélélménnyel hasonlították össze. 
A vásárlás a vevő számára vásárlás, függetlenül attól hogy ruhát vett, pizzát ren-
delt az interneten vagy a kocsiját tankolta meg.

A kereskedőknek fel kell készülniük a saját iparágukon kívülről érkező új “ügyfél-
mércékre” is. Az iparágak összecsúszása miatt előfordulhat, hogy teljesen külön-
böző cégek kezdenek azonos területen versenyezni. Van olyan hazai szupermarket 
lánc, aki gyorséttermek ügyfélélményéből inspirálódik. Ez a trend egyben nyomás  
is, ami új lehetőségeket teremthet.

2
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1.  Aki újonnan érkezik, új szempontból néz a piacra. Egy másik szektorból érkező 
szereplő eltérő adottságokkal teljesen új módon tud megközelíteni egy számára 
új területet. Az IT kötöttségek, a “mindig így csináltuk”, a szervezeti tehetetlenség 
és a klasszikus iparági gondolkodási sémák hiányában, máshol és máshogy tud 
innovatív megoldásokat kifejleszteni.

2.  1+1 = 3. A vásárlót érő különböző pozitív élmények nem szimplán összeadódnak, 
hanem az iparágakon átívelő szinergia, egy egyedi és utánozhatatlan brand él-
ményt tud létrehozni.

3.  A kereskedő 360 fokos képet kaphat a vásárlóról. Egy szélesebb termék- és 
szolgáltatáspaletta azt is eredményezi, hogy több szempontból lehet információt 
szerezni a vásárlóról. Minél több és átfogóbb adat áll rendelkezésre a vásárlóról, 
annál személyreszabottabb képet lehet építeni.

„Nem csak a benzinkutak a versenytársaink. 
Kávézóláncok, gyorséttermek is. Más logika 
alapján kell jobbnak lenni.“ / dr. Orosz András, 
MOL

„Mivel a [könyvesbolt-lánc] a Csepel Plázában 
van, ezért ilyenkor gyakran beugrom más 
boltokba is. Vagy beülünk a bolt kávézó-
jába, mert kávé fanatikusok vagyunk a 
feleségemmel.” / András 

„A sok adatot próbáljuk jól használni. Nem a 
technológia a szűk keresztmetszet hanem hogy 
jó adatokat jól strukturáltan tudjunk felhasz-
nálni annak érdekében, hogy a végén a vásárló 
jobb szolgáltatást kapjon.” / dr. Orosz András, 
MOL

Az e-autók alapjaiban változtatják meg a piaci versenyt, hiszen otthon, a munkahelyen vagy a bolti 
bevásárlás alatt a parkolóban is fel lehet tölteni őket, nem kell tankolni a benzinkútnál. Ha már nem 
kell betérni a benzinkútra, vagy éppenséggel 1-1.5 órás várakozásra kell számítani, akkor annak, aki 
a piacon akar maradni át kell alakítania a kínálatát és nyitnia kell új termékek és szolgáltatások felé.  
A lehetőség pedig itt következik. Ebben az esetben a nyújtható szolgáltatások tere viszonylag szé-
les: a benzinkutak teret biztosíthatnak akár irodáknak, orvosi ellátásnak, sőt akár fitness közpon-
toknak is.
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A személyes motiváció befolyásolja 
a vásárlási élményt

Habár a vásárlásokat legtöbbször a vásárolt termék típusa alapján kategorizálják, 
a kutatás azt mutatta, hogy a vásárlás legmeghatározóbb tényezője a vásárló ter-
mékhez való személyes kötődése.

Az elvárások változnak attól függően, hogy milyen a vásárló személyes kötődése 
az adott vásárláshoz vagy termékhez. A vásárlás sokszor stresszes: sokan vannak, 
hosszú a sor, nem ott van a termék, mint az utolsó alkalommal. Ugyanakkor  
vannak kiugróan pozitív élmények, amik mellett eltörpülnek a máskor stresszt  
okozó tényezők.

Minden vásárlás más személyes motivációt szolgál:

 ● Azzal a termékkel kapcsolatban, amit fiziológiai szükségletek miatt  
vásárolnak, lehet érzelemmentesen dönteni, hiszen semleges a viszonyulás.

 ● Vannak olyan termékek amikhez szorosabb a kötődés, érzelmi vagy  
intellektuális hozadékkal jár, a vásárló személyiségének fontos részét képezik.

3

„Szubkulturális vásárló vagyok: akár 3-4 bolt-
ban is megnézem, ha egy bizonyos mozzarella 
tömböt meg akarok venni.” / Gábor 

„Tejfölt venni soha nem lesz jó élmény, maximum 
semleges, mert azt csak le kell tudni. Ilyenkor jó, 
ha nem akadályoznak a rutinomban, ne rángas-
sanak, lehessen kártyával fizetni, jó ha egy bolt 
nem zsúfolt és legyen gyors.” / Mátyás

„Vásárlói igény ma már annyira nem létezik. 
Inkább életvitelhez, életmódhoz keresnek szol-
gáltatást és termékeket.” / dr. Orosz András 
MOL
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Ez nem egy vagy-vagy kérdés, hanem inkább egy spektrum, aminek az egyik végén 
állnak a funkcionális vásárlások, míg a másik végén az identitás-vásárlások, más 
és más elvárásokkal.

Képzeljük el, hogy rajongunk a jó minőségű, valódi kovásszal készült kenyérért. Mivel 
pénztárcánk és időnk nem engedi, hogy minden alkalommal ilyet vegyünk, ezért a 
legtöbb alkalommal a közeli szupermarketben, a szokásos bevásárlás során sze-
rezzük be a kenyeret is, de hétvégén ellátogatunk a közeli piacra a kedvenc péksé-
günkbe és ott választunk ki egy különleges kovásszal készült kenyeret.

Ebben az esetben teljesen mások a várakozásaink a szupermarketes kenyérvá-
sárlásnál és a piaci, kovászos kenyér megvételénél.

 ● A szupermarketben azt várjuk, hogy a folyamat  gyors, egyszerű és 
egyértelmű legyen, a kenyér érjen el egy minimum minőségi szintet, de 
azért ne legyen túl drága, valamint hogy mihamarabb ki tudjuk fizetni.

 ● A piaci kenyérnél hajlandóak vagyunk többet sorban állni, szívesen be-
szélgetünk a többi vásárlóval és kíváncsian hallgatjuk a lelkes péket, 
amint az előttünk levő vevőnek - épp úgy, mint nekünk is - elmagyarázza 
hogy milyen régi kovászból készült a kenyér, milyen gabonát tartalmaz  
és miért más, mint bármelyik másik kenyér.

Mindkét esetben kenyérről van szó, de képzeljük el, hogy milyen lenne ha a szupermar-
ket munkatársa mesélne nekünk a kovászról, miközben szóba elegyedünk egy másik 
vásárlóval; vagy ha a piacon egy önkiszolgáló kasszánál fizetnénk a kenyérért.
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A funkcionális-vásárlás pragmatikus, amikor egy alapvető igény kielégítése a cél, 
ezért az ilyen vásárlások során nagyobb szerepe van a komfortnak: milyen közel 
van, milyen a hangulata a boltnak, milyen hosszú a sor. A lényeg, hogy könnyű és 
gyors legyen - minden ami ezektől eltér, stresszt okoz. Márpedig egy rossz élmény 
sokkal mélyebb hatást is kiválthat, egy általános negatív képet eredményezve.

„Az a jó vásárlói élmény, ha azonnal megkapom 
amit szeretnék, jó ár-érték arányban, gyorsan 
és flottul.” / Erzsébet

„A vásárlás nem élmény, hanem szükséges 
rossz, ezért minél gyorsabban, egyszerűbben 
legyen meg.” / Dorka

„A hipermarket borzasztó lélekölő” - síró gye-
rekek, elveszett emberek (…) nem ad vásárlási 
élményt, inkább menekül belőle az ember (…) 
Az élelmiszer-vásárlás csak egy dolog, amit 
el kell végezni, befeszülök, ha más is ott 
van.” / Júlia

„Ezek a vásárlások kötelező körök, nincs ben-
nük semmi élvezet, így szeretném a lehető legy-
gyorsabban letudni. (…) Az elvesztegetett idő 
idegesítő.” / Mátyás
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Az identitás-vásárlás során a vásárlók türelmesebbek, több időt és pénzt hajlan-
dóak áldozni a vásárlásra, hiszen ebben az esetben erősebb az érzelmi kapcsolódás. 
Több időt szánnak rá, hogy kifejezzék preferenciáikat, hogy megosszák az élményü-
ket másokkal.

Az identitás-vásárlás élménye már önmagában motiváció a vásárlásra, így nagyobb 
valószínűséggel vezethet impulzusvásárlásokhoz is, hiszen azok is érzelmi ténye-
zők hatására jönnek létre, csak a vásárlást ebben az esetben spontán, ad-hoc inger 
vezérli.

A spektrum közepén, a két véglet között is helyezkednek el vásárlások: minden ter-
mék, ami hosszabb távon lényeges és meghatározó, de nem bír identitást kifejező 
mélységgel. Ilyen lehet egy drága, de hétköznapi használati tárgy, például egy televí-
zió vásárlása. Képzeljünk el valakit, aki él-hal a sorozatokért és a filmekért. Számára 
a televízió vásárlása lehet hogy egy identitást kifejező tevékenység, mivel életének 
és személyiségének egy fontos szeglete testesül meg benne.

„Az, hogy jó élmény-e a vásárlás függ attól, 
hogy mit veszek. Akkor lehet igazán jó, ha kötő-
döm a termékhez, főleg ha meg is kell dolgozni 
érte.” / Mátyás

„Van olyan, hogy beállítom a stoppert a tele-
fonomon, nehogy bentragadjak a boltban. 
Szeretek nézelődni, lapozgatni, megnézem 
az általam személyesen ismert írók könyveit. 
Nyaranta néha direkt engedem magamnak, 
hogy sokáig ott legyek.” / András “Könyvnél 
szinte teljesen mindegy hova megyek, mindig 
elcsábulok.” / Orsi

„Könyvnél szinte teljesen mindegy hova megyek, 
mindig elcsábulok.” / Orsi

„Egyik gyengeségem a [diszkont szupermar-
ket-lánc]. Régen a fizetésnapokat a [boltban] 
ünnepeltem, a „középső sorban.” Bementem a 
[boltba] és nem sajnáltam a pénzt, megjutal-
maztam magam.” / Lídia
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3

Hogyan kezeld a várakozásokat?

Ha egy pozitív élményre készíted  
fel a vásárlóidat, akkor igyekezz  
ébren tartani a lelkesedésüket.  
Minél nagyobb a várakozás, annál  
jobb tud lenni maga az élmény is.

Keresd meg az identitás-vásárlás 
helyét és idejét. Keltsd fel az érdek- 
lődést a vásárlási élmény során.  
Az ember kíváncsi természet: ha  
csak apróságokat osztasz meg velük, 
természetes módon keltheted fel  
az érdeklődésüket.

1

4
Törekedj arra, hogy alacsony legyen  
a stresszfaktor a funkcionális-vásár-
lások alkalmával.

Ne felejtsd el, hogy ügyfélélményben 
mindenki a versenytársad.

2
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II.  A vásárlási folyamat nem az üzlet-
ben kezdődik

A vásárlási journey tele van meglepetéssel és kiszámíthatatlansággal, a legelejétől 
a legvégéig. Azonban a vásárlási folyamat jóval korábban kezdődik és jóval később 
végződik, mint amikor a vásárló közvetlen interakcióban áll az eladóval. Sőt, számos 
esetben a fontos döntések akkor születnek, amikor az eladó nincs is ott.

Egy cipővásárlási journey kezdődhet ott, hogy valaki meglát egy szép cipőt a barát-
nője lábán, és miután megvette azt, megbizonyosodik róla, hogy jó vétel volt-e. 
Ennek függvényében ajánlhatja más barátainak is a cipőboltot.

„Persze a megítélés később is változhat, de ez 
már főleg a terméktől függ. Ha valami bajom 
van vele, akkor a vásárlás egésze is rosszabb 
színben tűnik fel.“ / Mátyás

1 2 3A bizonytalanságot senki 
sem szereti

A kiszámíthatóságot viszont 
mindenki szereti

Mindenki szeretné magát 
tudatos vásárlónak látni  
a tükörben
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A bizonytalanságot senki sem szereti1

 ● Melyik az ideális termék számomra?

 ● Jól fog működni hosszú távon?

 ● Hol a legolcsóbb a termék?

 ● Meddig van nyitva a bolt?

 ● Hogy kell oda eljutni?
 ● Tudok ott parkolni?

 ● Mit csinálok addig a gyerekkel?

 ● Lesz belőle raktáron?

 ● Mennyi időt kell várni a termékre?

 ● Könnyen megtalálom a boltban a terméket?

 ● Úgy működik, ahogy elvárom?

 ● Tudok úgy fizetni ahogy szeretnék?  ● Tudnak segíteni a boltban?

 ● Mi van, ha valami nincs rendben a termékkel?
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Az nem meglepő, hogy a negatív élmények legnagyobb része a termékhez kötődik. 
Az sokkal inkább, hogy a negatív élmények több, mint felének semmi köze sem a 
termékhez, sem az árhoz - ezek teljesen a szolgáltatáshoz (az üzlethez, az eladó-
hoz, vagy a folyamathoz) kapcsolódnak. Vagyis a negatív vásárlási élmények 
közel felét el lehetne kerülni az ügyfélélmény javításával.

A negatív élmények legtöbbször a bizonytalanságból erednek - ami rossz élményt 
eredményez.

„A jó ügyfélélmény egy flow - amikor érkezéstől 
a távozásig jó folyamatban vagyok. Nem is fel-
tétlenül kell kiemelkedőnek lennie.” /  
Kiss Gábor, Kajahu

43,2%

25,1%

13,4%
9,8%

8,6%

38%

14,5%
10,8%

10,4%

26,3%

Termék Ár Személyzet Üzlet Folyamat

Mi okozta a jó élményt? Mi okozta a rossz élményt?

Jó és rossz élmények a vásárlás közben

„Folyamat” kategóriába  
tartozó válaszopciók:  
gyorsaság, kényelem, gördülé-
keny fizetés, átláthatóság
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Bizonytalanságok a vásárlás folyamatában

A vásárló informált döntést szeretne hozni, ehhez folyamatosan megbízható infor-
mációra van szüksége. Online sokszor könnyebb kiigazodni, összehasonlítani, bön-
gészni, míg a kiemelkedő szakértelem és segítségnyújtás inkább a bolti élménynél 
jellemző. Bizonytalanságok azonban épp úgy felmerülnek online és offline, amikre 
nem akkor és ott kell reagálni, ahol könnyű megvalósítani, hanem ahol a vásárlónak 
szüksége van rá. Lehet, hogy a termékkel kapcsolatos véleményeket a weboldalon  
a legkönnyebb megjeleníteni, de ha a vásárlónak a boltban van szüksége erre az 
információra, akkor a kereskedő feladata, hogy odavigye.

Előfordul, hogy a bizonytalanságok már egy folyamat elején jelentkeznek, például 
regisztrációnál, amely a legfontosabb belépési pont egy online vásárlási folya-
matban. Sok esetben arról számoltak be a vásárlók, hogy félbehagyták ezt a 
folyamatot, mert túl időigényesnek találták. Márpedig ha nem a legegyszerűbb 
módon juthatnak hozzá egy termékhez vagy egy szolgáltatáshoz, akkor máshol 
fogják keresni.

„Azokon az oldalakon sokkal nagyobb való-
színűséggel vásárolok, ahol már van fiókom, 
csak általában az első vásárlás a nehéz, amikor 
meg kell adni az adataimat. Néha olyan adato-
kat kérnek, ami kiakaszt.” / Mátyás

„Ott szívesebben vásárolok, ahol már regiszt-
rált ügyfél vagyok, de 1-1 alkalomért nem sze-
retek regisztrálni. Ott teszem, ahol várhatóan 
többet fogok vásárolni.” / Márton
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„A Frida Kahlo kiállításon sorban állva a 
jegymesterrel vettem meg a jegyet, majd 
lefényképeztem a sort, hogy mit hagyunk 
ki.” / András

„Nagyon jó a brand [megj.: biciklis táska], 
persze mindig lehetne fejleszteni. A futárok 
között általában ajánlással terjed, szóval 
ha nem tökéletes a rendelési élmény, az sem 
akasztja meg a folyamatot. Ha eldöntötte a 
vevő hogy valamit akar, akkor azt meg is fogja 
rendelni. Volt, hogy screenshotot küldtek 
nekem, hogy ezt a táskát szeretnék.” / Tűhegyi 
Tamás, Bagaboo

„Ha próbálni kell, az nem jó, mert a próbafü-
lkében sokkal kövérebbnek, alacsonyabbnak 
érzem magam. Ezt nem értem, mert szerin-
tem az lenne az érdekük, hogy mindenki jól 
érezze magát.” Lídia

 „Általában listával megyek, de ha valami megtet-
szik, vagy akciós a cider akkor megveszem. A gyü-
mölcsöket pedig annyira szeretem, hogy az árakat 
sem szoktam nézni, csak pakolom.” / Flóra

„Persze ha a boltban vásárolok, akkor 
én is pakolok olyan dolgokat a kosárba, 
amit nem feltétlenül kellene.” / Mátyás

Egy vásárlási folyamat megítélése folyamatosan változhat:

 ● Lehet, hogy egy jól optimalizált mobil vásárlás a megfelelő pillanatban hoz 
egy váratlan pozitív élményt a vásárlónak:

 ● Lehet, hogy - a vásárló sok mindent elnéz a kereskedőnek - amíg igazán fon-
tos számára, hogy megszerezze a terméket. Tehát nem szükséges mindig és 
mindent optimalizálni.

 ● Ami másnak tökéletes, az lehet hogy valakinek nem felel meg. Ezekre a meg-
fogható élményekre kell felkészülni a journey különböző pontjain.

 ● És lehet, hogy az impulzusvásárlások és a tudatosságnak teljesen ellentmon-
dó döntések okozzák a pozitív élményt.
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Bár a vásárlók 87%-ának jut eszébe egy jó, örömteli élmény és csupán 47%-ának 
jut eszébe rossz élmény, csalódás vagy bosszúság, a negatív élmények mégis 
nagyobb proaktivitásra ösztönzik a vásárlókat, mint a pozitívak. 

 ● Azoknak akiknek volt valamilyen jó vásárlási élménye, 58%-a csinált valamit 
máshogy később (például többet  vásárolt, pozitív visszajelzést adott, mesélt 
valakinek a boltról). 

 ● Azoknak, akiknek valamilyen rossz élménye volt, 68%-a reagált aktívan az él-
ményre és adott visszajelzést, írt a közösségi médián, mesélt róla barátoknak 
vagy nem ment többé az adott boltba.

„Eléggé márkahű vagyok. Viszont ha valahol 
úgy érzem, hogy becsapnak, vagy lehúznak, 
onnan elpártolok és soha többé be nem teszem 
a lábamat.” / Orsolya

87%
a vásárlók 87%-ának jut eszébe  
egy jó, örömteli élmény

47%
a vásárlók 47%-ának 

jut eszébe rossz élmény
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megtaláltam a keresett terméket

nem találtam a keresett terméket

kitűnő volt a termék minősége

rossz minőségű volt a termék

alacsony árak

magas árak

segítőkész/udvarias személyzet

nem segítőkész/udvarias személyzet

újdonságok/új termékek

üzlet atmoszférája

üzlet kellemetlen atmoszférája

üzlet tisztasága

üzlet koszossága

üzlet átláthatósága

üzlet zsúfoltsága, nehéz áttekintése

gyors, kényelmes vásárlás

kényelmetlen, elhúzódó vásárlás

sorban állás

problémák fizetésnél

nem kaptam meg a teméket

nem csináltam 
máshogy semmit

 nem csináltam 
máshogy semmit

 gyakrabban  
vásároltam ott

 később nem 
vásároltam ott

 pozitív visszajelzést 
adtam ügyfélszolgálaton

 reklamáltam 
ügyfélszolgálaton

 pozitív visszajelzést 
adtam interneten

 negatív visszajelzést 
adtam interneten

 ajánlottam  
az üzletet

 kártérítést  
kértem

 lebeszéltem  
másokat

 visszavittem 
a terméket
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+
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Mi okozott jó  
vásárlási élményt  
és mi volt a hatása  
az ügyfélre?

Mi okozott rossz  
vásárlási élményt  
és mi volt a hatása  
az ügyfélre?
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Termékkel kapcsolatos bizonytalanságok

Habár a vásárló minden vásárláskor igyekszik jó döntést hozni - a különböző tej-
fölöket is összehasonlítja, a bicikliláncok árát is egymáshoz méri -, vannak termé-
kek amiknek a minőségében különösen nagy a bizonytalanság - ezek a “rizikós 
termékek”.

Mitől válhat egy termék rizikóssá?
 ● Ha sohasem próbáltam.
 ● Ha próbáltam, de változhat a minősége.
 ● Ha nagyon drága.
 ● Ha nem tudom eldönteni, tényleg olyan lesz-e.
 ● Ha nem vagyok biztos a méretezésében.
 ● és így tovább...

A kérdőív válaszadók 91%-a vásárol legalább alkalmanként interneten de, 
hogy mit az nagymértékben függ attól, hogy mennyire rizikós az adott termék.

„Általában akkor vásárolok online, ha valami-
ről tudom hogy mi az, vagy már vásároltam 
korábban. Ha tudom a méretemet akkor ruhát is 
veszek online.” / Júlia

„Ruhánál mindig offline vásárolok, mert fel kell 
próbálni.” / Erzsébet

„Élelmiszert nem szeretek online venni, jobb 
a biztonság. Meg lehet szagolni, fogni a ter-
mékeket. Elvileg online is fent van minden 
infó az összetevőkről, de az a biztos, amit 
látsz.” / Márton

„A [szupermarketből] szívesen rendelnék online 
(…) De van néhány termék, amit muszáj szemé-
lyesen megfogdosni: például a májkrém, tészta, 
fűszer jöhet, de a gombát vagy a csirkemellet 
meg kellene néznem.” / Orsi

„A látványvilág nagyon fontos. Fontos mindent 
megmutatni - vannak felfújt termékek, próbafü-
lkék, kicsomagolt termékek. Nem lehet mindent 
kipróbálni, de igyekszünk mindent megmutatni 
és sok mindent ki is lehet próbálni.” /  
Barabás Csilla, Galaxy játékáruház

91%
kérdőív válaszadók 91%-a vásárol  
legalább alkalmanként, interneten
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A Decathlon nemcsak online, de offline vásárlás után is ösztönöz a vásárlói véle-
mények megfogalmazására: a törzsvásárlói kártya használata után e-mail-
ben kérik a vásárlókat, hogy hagyjanak véleményt a termék oldalán. Hogy ez az 
élmény offline vásárlásban is megjelenjen, egyes boltjaikban digitális termékcím-
kéken is olvashatók a oldalra írt vásárlói vélemények.

A Canada Goose ruházati üzlet 5 helyszínen indította el a Cold Rooms-nak neve-
zett szolgáltatását. Ebben a helyiségben fagypontközeli hőmérséklet beállítása 
mellett további szélhűtéssel lehet fokozni a tél-élményt. Ez lehetőséget ad a 
vásárlóknak, arra hogy valóban kipróbálhassák a terméket azokban a környezeti 
viszonyokban, amelyekre a márka épül. 

 ● Az, hogy egy termék rizikós-e, nem termékkategória függő, hiszen ha a  
vásárló már ismeri korábbról a terméket akkor csökken a rizikó. A szokások-
tól sokszor nehéz szabadulni, de ha csökken a rizikó, akkor a vásárlási szo-
kások is változhatnak.

„Ruhákat inkább online szoktam vásárolni. 
Tudom a méreteimet, megvannak a kedvenc 
boltjaim és még soha nem kellett semmit visz-
szaküldenem. (…) [az egyik ruhamárka] megje-
lenésekor még sokat vásároltam offline is, de 
egy idő után átálltam online-ra mert kényelme-
sebb volt. Tudom a méretemet, van 30 napom 
visszavinni.” / Flóra
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A kiszámíthatóságot viszont mindenki szereti

Egy jó folyamatban nem csak az a fontos, hogy milyen gyors, hanem az is, hogy a 
vásárló mindig tudja, hogy mi történik, és mi fog történni, mire számíthat. Például 
online térben az emberek szeretik követni, hogy hol tart a rendelésük. Az, hogy tud-
ják, mi történik az egyes fázisokban, a kiszámíthatóság érzetét adja.

Az Uber pszichológiai alapokra építve alakította ki úgy a felhasználói élményét, 
hogy kevésbé legyen bizonytalan, mint egy taxirendelés. A képernyőn megjelenő 
üzenetek („connecting to drivers, finding driver, driver arriving…”) talán nem is 
fedik a valóságot - mégis, a folyamat transzparenciája javítja az élményt, sőt, 
azt a percepciót kelti, hogy gyorsabban megérkezik az autó. 

2

„Átvevőpont választásnál az a legfőbb szem-
pont, hogy mikor elérhető, hogy ne kelljen 
rohannom. Illetve megnéztem, hogy mit tudok 
tenni, ha a helyszínen észreveszem, hogy hiba 
van, milyen visszaküldési lehetőségek vannak, 
mennyibe kerülne, stb.“ / Mátyás

43%
a vásárlók 43%-át idegesíti, ha nem mindig 
ugyanott találja meg a megszokott termékeit
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A vásárlóknak a kiszámíthatóság gyakran még a gyorsaságnál is fontosabb: sokan 
szeretnek átvételi pontokra menni a csomagokért és megadott időpontban várni 
a házhozszállítót. A kérdőíves kutatás során kiderült, hogy a különböző kiszállítási 
opciók közül a válaszadók 28%-a preferálja az 1-órás kiszállítási időablakot, még 
akkor is ha később kapja meg a csomagot. Az összes válaszadó 47,1%-a preferálta 
a rugalmasabb és kiszámíthatóbb opciókat, azaz a csomagpontos átvételt vagy 
az 1- órás időablakot, szemben a másnapi, gyorsabb opciókkal.

Egy brit online szupermarket, az Ocado nem rendelkezik fizikai boltokkal, viszont 
úgy segít a vásárlói számára könnyebbé tenni a vásárlást, hogy 1 órás intervallu-
mokat választhatnak a csomag kiszállítására.

„A rendeléseket mindig valamilyen átvevő 
pontra kérem, mert amikor egyetemista voltam 
nehéz volt kiszámítani, mikor-hol leszek. Ma 
már néha rendelek a munkahelyemre a dolgo-
kat, de szeretem az átvevőpontokat, így nem 
vagyok időhöz kötve, lehetek agilis.“ / Mátyás

Későbbi kiszállítás, egy megadott napon, egy órás intervallumban

27,5%

5

20,1% 16,1% 18,1% 18,1%

Kiszállítás csomagpontra/átvételi pontra

Másnapi kiszállítás:

8-17 óra között

8-12 óra között

12-17 óra között

10

15

20

25

30

Amennyiben egy online rendelés esetén az alábbi kiszállítási opciók lennének, melyiket választaná?
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 Mindenki szeretné magát tudatos vásárlónak  
látni a tükörben

Az embereket örömmel tölti el, ha úgy érzik tudatosan döntenek, de az is, ha néha 
megjutalmazzák magukat. Ezt a kereskedők is támogathatják azzal, hogy megte-
remtik ezeknek a feltételeit 

Tudatosság

Minden vásárló tudatos szeretne lenni, ezért a bevásárlólistával nem csak arra 
emlékeztetik magukat, hogy mit vegyenek, de arra is, hogy mit ne vegyenek.

Sokan környezettudatosak akarnak lenni, de a valóságban ez addig jellemző, amíg 
ez nem bonyolítja a vásárlási folyamatot - a válaszadók egyharmadának fontos a 
környezetvédelem és az ökotudatosság, de amikor boltválasztásra kerül a sor, akkor 
a kényelem sokkal fontosabb szempont.

3 „Van egy excel táblánk, az alapján a vásárlás 
előtt készítünk két listát: egyet nekem, egyet 
meg a feleségemnek. Az övén azok a tételek 
vannak, amin gondolkozni kell, mint például, egy 
tésztaszósz, az enyémen inkább a nehéz tételek 
vannak, mint mondjuk egy karton tej.” / Andris

„Hó elején mindig listával megyek, mert ilyenkor 
hajlamosabb az ember többet vásárolni.“ / Orsi

„Csak jövet-menet beugrom ha kell valami – 
tudom, hogy jobban megérné listát készíteni,  
de nincs időm.” / Erzsébet

Segítőkészség 45,3%

29,7%

44,2%Szakértelem

39,1%Gyorsaság

38,4%Udvariasság
Tájékoztatás

17,6%Környezettudatosság

25,8%Szükségesség

20,5%Pontosság

 
55,2%

Fontos számomra az ár: (szinte) mindig azt veszem,ami a legolcsóbb / amire a legjobb akció van

21%
Fontos számomra a márka: (szinte) mindig ugyanannak a márkának a változatait veszem

18,7%
Szeretem az újdonságokat: mindig keresem a legújabb termékeket

41,4%
Fontos számomra a minőség: (szinte) mindig a legjobb minőségű terméket veszem

30,4%
Fontos számomra a környezetvédelem / fenntarthatóság

Milyen vásárló Ön, az esetek többségében?Melyek a legfontosabb értékek a vásárlás során az Ön számára?

[ ... ]
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Elcsábulás

Bár ezt az emberek nehezen vallják be - a kérdőíves kutatás során a válaszadók 
16%-a vallotta, hogy gyakran vesz olyan dolgokat, amire nem igazán van szük-
sége; 10%-a pedig, hogy fontos számára az üzlet kiválasztásánál, hogy legyen 
valami meglepő, szokatlan ajánlat - a mélyinterjúkon kivétel nélkül kiderült, hogy 
sokszor szinte vágynak rá, sőt akár aktívan keresik a vásárlók, hogy a kereskedő 
belevezesse őket egy-egy “bűnözésbe”.

Az is gyakran előfordul, hogy az emberek különböző módon adnak maguknak fel-
hatalmazást arra, hogy a saját magukkal szemben támasztott elvárásoktól eltér-
hessenek. Kibúvót keresnek, hogy miért vehetnek meg valamit, vagy mesterségesen 
hoznak létre olyan körülményeket, hogy kevésbé érezzék a költés súlyát. Például ha 
előtte valami jót cselekedtek, akkor feljogosítást adnak maguknak a “bűnözésre” 
(moral licensing). Így vásárolnak egy tábla csokoládét edzés után, cukormentes üdí-
tőitalból nagyméretet, vagy egy fárasztó munkával teli nap után egy drágább ruhát.

„Sok hírlevélre fel vagyok iratkozva, de ezeket 
próbálom ignorálni. Persze nem sikerül, így néha 
ezek alapján is vásárolok.“ / Flóra

„A könyv a gyengeség, abból hetente veszek 
körülbelül egyet.” / Júlia

„Persze ha a boltban vásárolok, akkor én is 
pakolok olyan dolgokat a kosárba, amit nem 
feltétlenül kellene.“ / Mátyás

„Veszélyes számomra [az egyik sportáruházba] 
bemenni, mert mindig találok valamit.“ / András

„Utolsó online vásárlásom a [ruházati boltban] 
volt. Rossz napom volt, ezért sok apróságot 
összeválogattam. Semmi szükségem nem volt 
rájuk, de volt egy cipő, amit már régóta néze-
gettem és most végre leakciózták. Felszabadult 
voltam.” / Flóra

„Nagyon sok könyvet veszek. Vásárlási listát 
vezetek és vadászom a könyveket amiket sze-
retnék. Ha nem egyszerre veszem meg őket, 
olyan mintha nem költenék olyan sokat.” / Nóra

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20

16%

10%

A válaszadók 16%-a vallotta, hogy gyakran vesz olyan dolgokat, amire nem igazán van szüksége.

A válaszadók 10%-a vallotta, hogy fontos számára az üzlet kiválasztásánál,  
hogy legyen valami meglepő, szokatlan ajánlat
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A vásárlók néha kifejezetten azt várják, hogy a kereskedő egy meg-
lepő ajánlattal elcsábítsa őket - ilyenkor a “kincsvadászat” ösztöne 
hajtja őket. Egy igazán jó deal, egy kincs, az értéktelenek között az 
értékes megtalálása igazi sikerélményt tud adni a vásárló számára.

A kincsvadászat sikerességének kulcsa a változatos jutalmak (variable rewards) 
koncepciója. Péládul amikor a közösségi média felhasználók rendszeresen frissí-
tik hírfolyamukat, sosem tudhatják, hogy szembe jön-e egy új, érdekes poszt, egy 
izgalmas cikk vagy egy jó kép. Ez a kiszámíthatatlanság nagyban közrejátszik 
abban, hogy újra és újra felmennek az oldalra. Hasonlóan, a bolhapiac minden 
látogatás során azt ígéri a látogatónak, hogy bármikor találhat valami kincset.  
A jutalom kiszámíthatatlansága teszi vonzóvá ezeket az élményeket. 

„Kiszúrtam egy CD válogatást 1500-ért és 
megvettem, mert »kincset találtam«.” / Gábor

„A piacon kifejezetten keresem a csúnya 
zöldségeket.” / Gábor

„Neten teljesen felesleges dolgokat szoktam 
vásárolni. Rákeresek mondjuk a Harry Potter 
kulcsszóra és nézelődök. Megvan a Roxfort 
térképe, de rendeltem már olyan WC matri-
cát, amivel a Mágiaügyi Minisztériumba lehet 
jutni.” / Flóra

0 5 10 15 20

19%

A válaszadók 19%-a azért szeret vásárolni, mert mindig talál  
valami érdekeset, szórakoztatót a vásárlásban.

0 5 10 15 20

10%

A válaszadók 10%-a számára fontos az üzlet kiválasztása során,  
hogy mindig legyen valami meglepő, szokatlan termék vagy ajánlat.
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A new yorki Macy’s áruház (department store) egy új típusú részlege, a Story 
nem egy tradicionális kereskedelmi egység, hanem egy narratíva-vezérelt keres-
kedelmi koncepció, ami “a magazinokból indul ki, galéria módjára változik, és a 
boltok mintájára árusít termékeket”. A Story egy folyamatosan más tematikára 
épülő pop-up bolt, ahol havonta, kéthavonta egy új témára (pl. “Amerikában 
készült”, “wellness”, “házon kívül”) építik fel a dizájnt, kialakítást és termékpalet-
tát. Az alapító, Rachel Shechtman szerint “az élmény 70%-a az, amivel tisztá-
ban vannak a vásárlók - 30% pedig élvezet és meglepetés.”

A két nagy diszkont élelmiszerlánc, az Aldi és a Lidl a vásárlási élmény részévé 
tették a “középső sorokban” elérhető, rendszeresen változó kínálatú nem-élelmi-
szer termékeket. Ezt jól példázza a 45.000 fős Facebook csoport is, ami kifejezet-
ten az itt elérhető “kincsekkel” foglalkozik. A Humanic cipőbolt külön polcot tart 
fenn az “utolsó daraboknak”, míg a Wish kínai online áruház az extrém terméke-
ket tartalmazó árukészletével ösztönzi vadászatra a vásárlókat.

„Ha elkezdek a neten browse-olni, szoktam vic-
ces dolgokat rendelni Kínából 1€-ért hogy meg-
nézzem vajon mit tud.” / Gábor

„A lányom követi Facebookon a „Középső 
Sor” csoportot, ott van minden, ami nem 
élelmiszer.” / Erzsébet
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A vásárlód úgyis utána fog nézni a 
termékednek - jobb, ha te adod az 
információt.

“Tök jó lenne, ha az elektronikai boltokban 
nem a számítógépek adatai lennének kiírva, 
hanem mondjuk értékelések fórumokról. Az 
emberek szeretik, ha partnerként kezelik 
őket. Az átlagembernek a technikai paramé-
terek nem érnek semmit.” / Norbert

Ha bízol a termékedben, hagyd, hogy 
kipróbálhassák. Ha nem veszik meg, 
legalább megspórolsz egy negatív 
véleményt.

“Elmentünk a boltba megfogdosni a dolgo-
kat, például megnézni, hogy mennyire köny-
nyen szerelhető szét, illetve tisztítható. 
Végül nem találtuk jónak, ezért keresgéltünk 
tovább.” / András

Gondold át, hogy mivel ronthatod el 
az élményt a vásárlás után is, és találj 
rá megoldást.

“A blokkokat a termék dobozába szoktam 
rakni, de néha elfelejtem elrakni őket. Van 
egy blokkos doboz is, de abba sem mindig 
találom meg, ha kell valami. Egyik módszer 
sem működik igazán.” / Erzsébet

Ne csak addig tervezd meg a jour-
neyt, amíg fizet a vásárló, mert neki 
sem csak addig tart az élmény.

A célunk, hogy a vevőt a rajtvonalig segít-
sük. Ehhez a pult túloldalán is érezni kell 
hogy értékes vagy, értéket adsz el. Fontos, 
hogy szolgálatkészségből eredjen a jó CX, ne 
abból, hogy megmondják az eladónak, hogy 
mit csináljon.” / Román Gergely, Decathlon

1

2

3

4

Mire figyelj a vásárlói journeyben?
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Segíts a vásárlódnak abban, hogy 
olyan terméket tudjon venni, ami biz-
tosan illeszkedik az igényeihez - akár 
online is személyre tudja szabni.

Savitude egy online ruhabolt, ami a 
vásárlók egyedi ízléséhez és testal-
katához igyekszik skálázható módon 
illeszkedni. Egy online kérdőív kitöltésé-
vel olyan személyre szabott ajánlato-
kat kap a vásárló, ami figyelembe veszi 
a testalkatát, az eseményt, amire a 
ruhát választja, a ruhatára jelenlegi 
darabjait vagy éppenséggel egyéb 
anyag és színbeli preferenciáit.  
A kitöltést követően egy egyedi „test-
alkat kódot” kap a vásárló (például 
#savitude21) amivel a későbbiekben 
az oldalon valamint Instagramon kife-
jezetten az ő testalkatához és ízlésé-
hez passzoló termékeket találhat.

Ne hagyd a vásárlókat sötétben!  
A vásárlás folyamatának minden 
fontos pontján légy kiszámítható és 
transzparens. Kezeld úgy az élményt, 
mintha egy nyitott konyhás étterem 
lenne: az emberek sokszor jobban 
élvezik az ételt amikor látják a szaká-
csot dolgozni.

„Ha valamit 3-4 napon belül kiszállítanak, 
akkor nem nagyon szoktam követni, de ha 
több idő, akkor néha rápillantok, hogy hol 
tart a csomag.” / Márton

Jutalmazd a tudatosságot.

„Láttam, hogy a boltban van újrahasznosí-
tott tisztítószer és vettem is. Kicsit rossz 
volt, hogy senki nem dicsért meg, hogy figye-
lek a környezetre.” / Júlia

Tedd az élmény részévé az 
elcsábulást.

„Mindent berakok a kosárba, ami tetszik és 
utólag amikor látom az összeget, lefaragom. 
Egyszer vettem egy elektromikroszkópot, 
csak mert olcsó volt és érdekes.” / Erzsébet

A meglepetés azonban tud egy koc-
kázatos stratégia is lenni, hiszen 
a kiszámíthatatlan élmények csak 
akkor működnek, ha illeszkednek a 
brandhez.

„Cipőt vettem és Oreo-t kaptam a vásárlá-
sért. Ezt nem igazán tudtam hova rakni…  
Mi köze a keksznek a cipőhöz?” / Nóra

5
6
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9
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III. A hűséghez vezető út rögös
Az ismételt vásárlás nem mindig egyenlő a hűséggel. A vásárlók megtartásához 
nem elég a jó ár-érték arány, sem egy pontgyűjtős vagy kuponos program, hanem 
egyedi ügyfélinterakciókat kell építeni, hogy felépüljön a bizalom a kereskedők iránt.

„Nehezebb az ügyfeleket megtartani, mint meg-
szerezni.” / Szták András, eMAG

21 3A vásárlók unják az unalmas 
hűségprogramokat

A vásárlók nem bíznak  
a kereskedőkben

egy hely a vásárlók 
életében
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A vásárlók nem bíznak  
a kereskedőkben

„Jó, hogy vannak online vélemények a [sportszer-láncnál], de sajnos offline nincsenek, az eladókról 
meg azt érzem, hogy nem lesznek őszinték, mert nem áll érdekükben rosszat mondani. Emiatt nem 
is szoktam kérdezősködni.” / Márton

A hazai vásárlók bizalmatlanok a kereskedőkkel szemben. Ez a bizalmatlanság több 
szinten is megjelenik, attól a radikális esettől kezdve, hogy 

a kereskedő eltűnhet a pénzzel, vagy 

szándékosan félretájékoztathat, odáig, hogy 

bármi áron szeretné eladni a terméket.

1

1 „Legyenek korrektek (…) Ha előre fizetek,  
ne tűnjenek el a pénzemmel.” / Nóra

2 „Az [egyik online kereskedő] például szörnyű,  
a Black Friday-es akciós áruk magasabb, mint 
az eredeti ár. Még nem vásároltam ott, de nem 
is fogok.” / Norbert

3 „Ha én lennék a kereskedő, akkor ha az X 
terméket 5 Forinttal olcsóbban adnám, akkor 
az Y-t felemelném, mert tudom, hogy azt is 
meg fogják venni. Fenn kell tartani az árrést. 
Voltak is hírek, hogy akció előtt felemelték az 
árat.” / Orsolya

1

2

3
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A vásárlók egyfajta harci üzemmódba kapcsolnak és azt érzik, hogy meg kell 
küzdeniük az igazukért. A mélyinterjúkból kiderült, hogy a legtöbben egy kis 
hiba esetén is bizalmatlanná válnak a kereskedőkkel szemben. Ez a bizalmat-
lanság a kereskedők oldaláról is gyakran megjelenik, ami nehezíti a partneri 
kapcsolat kialakítását. 

Egy-egy termék transzparens bemutatása növeli a bizalmat a vásárlókban.  
Ha az eladó tájékozott és őszinte akkor sokkal hitelesebben tud segíteni a 
vásárlónak a választásban, amitől a kereskedő is hitelessé válhat. Attól sem kell 
félni, ha egy negatív tulajdonság, vagy egy kritikusabb vélemény megjelenik a 
termékről, mert az is növelheti a hitelességet.

„Volt, hogy egy konyhai eszközért mentem be, 
amit kinéztem online. Azt hittem átvertek, mert 
offline drágábbnak tűnt, mint online, de kide-
rült, hogy egy másik terméket néztem.”/ Márton

„Utálom ha hülyének néznek: ha nem reális árat 
adnak meg. (…) Az oké, hogy rajtam akarnak 
keresni, de azzal van gondom, ha tudom, hogy 
nagyon nem annyi, mint az értéke.“ / Gábor

„Szeretem ha meg lehet találni mindent,  
de tudja az ember hogy mindent elkövetnek, 
hogy hosszú utat tegyenek meg az emberek  
a boltban (…).” / Júlia

„Legutóbb vettem egy [kapszulás] kávéfő-
zőt a[z elektronikai boltban]. Itt külön ember 
van erre. Elmondtam az eladónak a keretet, 
mondta, hogy ezek a modellek vannak, mind-
egyiket bemutatta, és mondott rossz tulajdon-
ságokat is, ez nagyon pozitív volt számomra. 
A végén pedig nem azt kérdezte tőlem, hogy 
melyiket választom, hanem hogy tud-e segíteni 
még valamiben. Nem az volt a célja, hogy min-
denáron eladjon.” / Flóra
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A vásárlók unják az unalmas 
hűségprogramokat

Egyre kevesebb olyan üzlet van, amely ne kínálna valamilyen hűségprogramot a 
vásárlói számára. A kérdőíves kutatás kitöltőinek 84%-a legalább egy hűségprog-
ramnak tagja, de a mélyinterjúkból kiderült, hogy az emberek vagy elvárják a ked-
vezményt vagy hidegen hagyja őket. Ebben a zajban egy hűségprogram megléte 
önmagában már nem fog hűséget eredményezni - ki kell tűnni a pontgyűjtő kártyák 
tömegéből.

2 „Nem szoktam hűségprogramban részt venni, 
mert nevetségesek tartom a kínált előnyöket.  
A nagy cégeknél temérdek vásárlás után is 
szinte láthatatlanok az előnyök.” / Mátyás

„Van pontgyűjtő kártyám, főleg benzinkutak-
hoz. De összességében nagy átverésnek tartom, 
mert nagyon sokat vásárolsz és minimális meny-
nyiségű pontot kapsz érte.” / András

„Nem igazán szeretem a hűségpontokat. Úgy 
érzem, hogy becsapnak vele.” / Orsolya

„Van bizalomkártyám. Minden vásárlás után 
kapok pontokat, amit beválthatok, de igazából 
nem tudom pontosan, hogyan működik.“ / Flóra

„Van pontgyűjtő kártyám, de szinte sohasem 
használom, mert nem számít. Nincsenek olyan 
előnyei, hogy megérje keresgélni, vagy magam-
nál tartani.” / Zsuzsanna84%

Igen

35,1%
Igen, elég soknak

16%
Nem 

48,9%
Igen, néhánynak/egynek

Tagja Ön valamilyen hűségprogramnak?
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Hűségkártyához sokszor már az első vásárlás után hozzá lehet jutni. Regisztráció 
után viszont a vásárlók nem használják, ha nem értik, hogy miről szól. Előfordulhat, 
hogy a hűségkártya használata nélkül is ugyanúgy kezelik a vásárlót, mintha hasz-
nálná: kapja a hírleveleket és kedvezmény kuponokat. Így nem meglepő, ha a vásár-
lók sem veszik komolyan.

Emellett vannak olyan kereskedők, akik megőrzik a program exkluzivitását és csak  
a valódi törzsvásárlókkal kommunikálnak.

A Bortársaság hűségprogramjában való bentmaradásnak például feltétele, hogy 
egy évben legalább 50.000 Ft értékben vásároljon az illető. Ez egyszerre ösztö-
nöz vásárlásra, és egyben olyan élményt is kelt, hogy valóban nem jár akárkinek  
a kedvezmény.

A hűségért árkedvezmény szinte már minimum követelmény. A személyreszabott 
ajánlatok, de még inkább az exkluzív szolgáltatások azok, amik valódi értéket közve-
títenek a hűséges vásárlók számára, hiszen ettől érzik magukat kitüntetettnek.

A Nike New York-i zászlóshajójában, a „House of innovation”-ben a hűséges 
vásárlók jutalmazása és a márka körüli közösségszerű hangulat kialakítása érde-
kében a NikePlus hűségprogram tagjainak testre szabott ajánlatokat küldenek  
a boltba lépéskor. A „shop the look” funkció pedig lehetővé teszik a vásárlók szá-
mára, hogy beolvassák a próbababán lévő ruhák vonalkódjait, online böngéssze-
nek az adott termékekről majd a kiválasztott elemek a próbafülkében várják  
a törzsvásárlót. 

„Hírlevél csak a Costa kártyásoknak van, és ott 
is csak azoknak, akik az elmúlt 30 napban hasz-
nálták a kártyát. Ezen kívül manuálisan,  
a csatorna alapján is szegmentálunk.” / Herjeczki 
Martin, Costa Coffee Hungary 
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tö
bb

 adat
A Promod exkluzív ajánlatokkal, születésnapi meglepetéssel, prémium szolgálta-
tásokkal és zártkörű rendezvényekkel (reggeli, állófogadás, tanácsadás)ajándé-
kozza hűséges vásárlót.

A Művészetek Palotája a hűségprogramja keretében számos kedvezményt nyújt 
a vásárlóinak. A jegyvásárlások után járó pontok nem csak több kedvezményt, 
de testreszabott, exkluzív ajánlatokat, például elővásárlási lehetőséget nyújta-
nak. Több pont gyűjtésével több kulisszák mögötti programhoz kapnak hozzáfé-
rést a tagok, mint például főpróba látogatáshoz, tárlatvezetéshez vagy szakmai 
napokhoz. 

Sok kereskedő csak azért üzemeltet hűségprogramot, mert mindenki csinálja,  
de nem használják ki a benne rejlő lehetőségeket. Azáltal, hogy megismerhetik  
a vásárlási szokásokat, lehetőségük nyílik relevánsabb és izgalmasabb termék-  
és szolgáltatás-palettát kínálni és még a stratégiájukban is felhasználhatják az 
abból eredő információkat.

Ez egy öngerjesztő folyamat:  
a több adat több információt jelent az ügyfélről, ami jobb insightokhoz  
és ezáltal relevánsabb hűség programhoz vezet. A jobb hűségprogram  
több használatot eredményez, ami végül pedig több adathoz juttatja  
a kereskedőt. 
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Egy hely a vásárlók életében
A hűség nem csak egy pragmatikus, funkcionális tranzakció, hanem egy érzelmek-
kel teli kapcsolat a vásárló és a kereskedő között. A vásárlók azokhoz a márkákhoz, 
kereskedőkhöz, szolgáltatókhoz lesznek valóban hűségesek, akik be tudnak tölteni 
egy fontos szerepet az életükben. A kutatás alapján két ilyen fontos szerep rajzoló-
dik ki: a szakértői szerep és a platform szerep.

Szakértői szerep

A vásárlók bizalmát gyorsabban el lehet nyerni ha a kereskedő 
kihangsúlyozza a hitelességét az adott témában. Nem véletlen, hogy 
sportáruházban általában sportkedvelő fiatalok az eladók, egy hente-
süzletben pedig meglepő lenne egy vegán eladó.

A brand hitelesebbé válik, ha a kereskedő valódi tudást és szakértelmet tud felmu-
tatni. A kutatás alapján a szakértelem a második legfontosabb elvárás a vásárlás 
során.

3

„Aki a futárok közül jön, az ismer minket szemé-
lyesen. Eseményeken piacozunk, adunk matri-
cát, sörnyitót (…) aztán egyszer csak megkér-
dezik a táskákról hogy »úúú te csináltad«? Az, 
hogy kézzel készül, saját műhelyben, ez nem 
alap és fontos a vásárlónak.” / Tűhegyi Tamás, 
Bagaboo

„Azért hűségesek a vevők, mert az itt dolgozók 
kétharmada is napi szinten fut, ezáltal hitele-
sek. Én is és a győri üzlet vezetője is maratoni 
csúcstartók vagyunk.” / Szűcs Csaba, Spuri 
futóbolt 

„Szeretnénk szakértők lenni, ismeretekkel segí-
teni a fogyasztót: például receptekkel, hiteles 
emberek tanácsaival. Például egy saját dolgozó 
szerepeltetése a reklámban növeli  
a hitelességet.” / Szupermarket lánc 
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Az igazi szakértői szerephez nem elég annyi információt átadni, amennyi az eladás-
hoz elég. Ahhoz, hogy a vásárló teljes élménye pozitív legyen, a szakértői szerepet 
ki kell terjeszteni a vásárlás utáni időre is, amikor a vásárló használja a terméket - 
mert így lesz teljes az élmény és így épül a bizalom. 

„Egyszer egy bakancsot szerettem volna venni 
a [sportszer-láncban]. Álltam a kezemben a 
telefonnal, segítséget kértem egy eladótól, aki 
a saját telefonján kábé ugyanazon a felületen 
nézte a dolgokat, mint én.” / Mátyás 

„Egyre többen kezdenek érdeklődni a borkul-
túra iránt. Ez a piaci szereplőkre is hatással van. 
Évről évre tele vannak az ezzel kapcsolatos kur-
zusok: a bor iránti érdeklődés és a hozzáértés is 
egyre elterjedtebb.” / Ádám Boglárka, Borháló

“Van olyan, aki konkrét kollégával szeret bizni-
szelni. Úgy látjuk, hogy nem csak a bolthoz lojá-
lisak, hanem akár az eladókhoz is. Volt olyan, 
hogy a kolléga után mentek vásárlók, miután 
átkerült egy másik üzletünkbe.” / Szűcs Csaba, 
Spuri futóbolt

44%
A szakértelem az emberek 44%-a által 
említett érték, ami fontos a vásárlás során.
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Platform szerep

Egy jó üzlet azzal is részévé válhat egy vásárló életének, ha teret ad arra, hogy 
kifejezze a személyiségét és egy közösség részévé váljon.

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a boltnak platformmá kell válnia és 
megadni a vásárlóknak a hovatartozás élményét. Ha például egy 
csomagolásmentes boltba, egy ritkaságokat áruló könyvesboltba 
vagy egy társasjáték-szaküzletbe tér be a vásárló, tudja, hogy 

hasonló érdeklődésű emberek veszik kerül, ami pozitív élményt nyújt, megadja  
a vásárlók számára a klubérzést.

„Nem klasszikus könyvesbolt vagyunk és nem is 
ez a cél. Közösségi teret építünk: az egy könyv 
egy kávé koncepció összekapcsolja a kávézás és 
a könyv fogalmát. Ezen kívül vannak gyermek-
programok, plusz termékek, termekfejleszté-
sek, könyvbemutatókkal összekapcsolt progra-
mok.” / Tóth Gabriella, Libri-Bookline

„A costa-élmény a közösségi pillanatokról szól. 
A vendég kicsit nyaralhat, kiszakadhat a szoká-
sos közegéből. Más lelki állapotba kerülnek- pél-
dául nem görcsös a tanulás.” / Herjeczki Martin, 
Costa Coffee Hungary

„Társasjátékot mindig a [társasjátékboltból] 
veszem. Ez egy fizikai bolt régi kezdetleges 
webshoppal. Ide általában mindig bemegyek, 
mert bízom az eladók szakértelmében, és olyan 
az egész mint egy klub, amire a pince hely-
ség-jelleg rá is erősít. (…) Ezt a klub érzést szin-
tén megkapom a biciklis boltban, mert ott min-
denki ismer mindenkit. A dolgozók magukénak 
érzik a céget és lelkesek, motiváltak.” / Mátyás
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„A vásárlói közönség természet/állat/
növény-kedvelők. Azt szokták mondani, hogy 
olyan, mintha kívül maradna egy más világ. 
Beszélgetések alakulnak ki, hangulatos az 
egész.” / Farkas Andrea, Kiskertpiac

„Ezt a boltot az átlag lakosság 80%-ának feles-
legesen ajánlanám. Utoljára amikor könyvet 
vettem, akkor 3 napig terveztem hogy bemen-
jek oda. Jó hideg volt, mivel szuterén, tudtunk 
beszélgetni kicsit, tudtam csodálni a hangulatot 
(…) igazi könyvmoly hely.” / Júlia

„A [táplálékallergia-szakboltban] ismerem az 
eladókat, megvan a klub feeling. Az eladók kép-
ben vannak, van tanácsadás is, amit én tartok. 
Elnökségi tag vagyok a lisztérzékenyek egyesü-
letében, tartok továbbképzéseket és konferenci-
ákat is.” / Márton

Az Apple Town square koncepciója keresztezi egy kereskedelmi üzlet és egy okta-
tási központ légkörét, létrehozva egy olyan helyet, ahol a látogatók összegyűlhet-
nek és egymással, valamint Apple termékekkel ismerkedhetnek. Ez nem csak egy 
hely, ahol az emberek vásárolnak, hanem inspirációt, tudást és élményeket gyűjt-
hetnek egy közösség részeként.

Az online jelenlétnek is lehet közösségformáló ereje: egy platform a vásárlókör-
nek vagy rendszeres posztok a helyi eseményekről kihangsúlyozzák a vásárlók 
számára a brand közösségi arcát és kíváncsivá teszik őket. A Xiaomi az eladá-
sai 70%-át közvetlen módon online felületükön bonyolítja. A közösségi oldalakon 
sikerült kialakítani egy olyan - csak “Mi-rajongóknak” (Mi-Fans) nevezett - közös-
séget, akiknél versenyek, exkluzív tartalmak, események és ajánlatok kínálatával 
olyan elköteleződést alakított ki, hogy képesek egy új termék megjelenését egy 
igazi online vásárlási fesztivállá alakítani.

Számos üzletben, például a Spar bizonyos üzleteiben is bevezetik az újrahasz-
nosítható zsákokat zöldségek és gyümölcsök vásárlására, műanyag zacskók 
helyett. Így egy üzlet már nemcsak elmondja magáról, hogy tesz a környezetért, 
hanem teret ad a vásárlóinak, hogy együtt, aktívan vegyenek részt a környezet 
védelmében - ezzel információ helyett egy pozitív megélést teremt. Platformmá 
válik, és be is vonja a vásárlókat: cselekvésre szólítja őket, hogy közösen érjék el a 
kitűzött célt. Ha egy vásárlási helyzetben is megélhetővé válik a „jót tenni” érzés, 
a vásárlók értékésebbnek érezhetik magukat és a kereskedőt is. 
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A klasszikus piacok sok szempontból a boltok platformként  
működésének mintapéldái

A családias, piaci hangulat vonzó a vásárlók számára. Közvetlen lehet a kapcsolat 
hozzáértő emberekkel, lehet alkudozni, beszélgetni, megjegyzik a visszatérő vásár-
lókat, sőt személyreszabott ajánlatokat is tesznek. A piac régen is a közösségi élet 
központjaként működött, ami összehozta az embereket, ahol lehetett inni, beszél-
getni és a vásári forgatag fellépőit nézni. Ez az egyik fő oka annak, hogy a piacok 
reneszánszukat élik, sőt nagyobb szupermarket- és hipermarket láncok is visszatér-
nek a piac-hangulatú működéshez: csökkentik a vásárlótér méretét, közvetlenebb 
kapcsolatot építenek, szakértők várják a vásárlókat a pult mögött.

„Azért jó a piac, mert ismerem az árusokat, 
megbízom bennük, tudom, hogy honnan hozzák 
a terméket, szeretem a piaci beszélgetéseket, 
alkudozást.” / Erzsébet

„A személyesség nagyon fontos. Amikor egy 
eladó mesél a termékeiről, fontos, hogy hiteles 
legyen és érezzem, hogy a sajátja. Nagyon sok 
jó termék van, de belülről hitelesen kell csinálni. 
” / Farkas Andrea, Kiskertpiac

„Nálam a piacra járás családi szokás, már haj-
nalban kint volt anyukám régen és hazajött egy 
élő csirkével. Valószínű ezért szeretek piacra 
járni.” / Orsi

„Legjobban a kis vidéki piacokat szeretem, ahol 
sok a mütyűr. Itt úgy érzem magam, mint egy 
kisgyerek karácsonykor és mindent szeretnék-ez 
is kell, az is kell, minden kell.” / Norbert

„Piacra azért szeretünk járni, mert van han-
gulata, gyakran összefutunk ismerősök-
kel. Kedveljük a nyüzsgést, fogdossuk a 
termékeket.” / András
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Hogyan építs lojalitást?

Bízz a vásárlóidban, és adj okot arra, 
hogy ők is bízzanak benned.

Adj értelmet a hűségprogramoknak. 
Jutalmazd a valóban hűséges vásár-
lóidat exkluzív élményekkel.

Legyél több mint egy bolt, add meg  
a hovatartozás érzését.

A piacok működése jó kiindulópont  
a retail platform-élmény fejlesztésé-
hez, amiben az alábbi szempontok 
valamilyen kombinációja mind meg-
jelenhet: fizikai és kulturális közelség, 
a hagyomány fennmaradása, kiszá-
míthatóság és a meglepetés élménye, 
szezonalitás, közvetlenség, különleges 
hozzáértés.

1

2

3
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„A jó ár és minőség alap. Minden, ami utána jön 
az CX (…) és ez minden komoly cégben egyre 
fontosabb.” / Román Gergely, Dechatlon

IV.  A jó ügyfélélmény cseppet  
sem triviális

A vásárlói igények megértése triviálisnak hangozhat - hiszen meg lehet kérdezni az 
ügyfeleket -, azonban a vásárlók gyakran maguk sem tudják pontosan megfogal-
mazni, mire vágynak. A jó ügyfélélményhez nem elég időnként megkérdezni a vásár-
lóktól, hogy mit szeretnének, és azt megvalósítani - az igazán jó CX egy összehan-
golt, stratégiába illesztett, egyedi termék. 

21 3
Legyél proaktív: vezesd 
a vásárlót a folyamat 
egészében

Legyél szkeptikus: keresd 
meg a valódi ügyféligé-
nyeket egy trend mögött

Legyen stratégiád: az 
ügyfélélmény soha nincs 
készen
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Legyél szkeptikus: keresd meg a valódi ügyfél
igényeket egy trend mögött

Csak azért, mert mindenki csinálja, nem kötelező másolni. Akkor érdemes követni 
olyan trendeket, mint az automatizáció, a mesterséges intelligencia, a chatbotok 
vagy az applikációk, ha azok valódi ügyféligénnyel párosulnak az adott márka spe-
cifikus kontextusában.

Adj értelmet a digitalizációnak!

A digitalizáció fontos. Azonban az új technológiákat nem elég használni, hanem jól 
kell használni. Az online jelenlét önmagában nem teszi könnyebbé vagy gyorsabbá a 
vásárlást, inkább a két csatorna szinergiája tudja támogatni a vásárlókat.

A Home Depot lakberendezési kiskereskedő alkalmazása az online és offline 
tapasztalatok jobb összekapcsolása érdekében olyan funkciókat rejt, mint a 
digitális navigáció és a „wayfinding”, amik a bolti eligazodásban segítenek. Ezen 
kívül más izgalmas lehetőségeket is kínál, mint például önkiszolgáló szekrényeket, 
amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy sorbanállás nélkül átvegyék 
megrendeléseiket.

1

„A cél, hogy szinte ugyanazt tudjuk mutatni az 
online és az offline térben. Nem szabad ket-
tészedni teljesen, mert az online-nak is fontos 
része a CX.” / Román Gergely, Decathlon
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Használd jól a perszonalizációt!

A perszonalizáció lényege, hogy a kereskedő releváns, egyszeri és személyre szóló 
interakciót hozzon létre a vásárlójával. Egy összeválogatott csomag, egy személy-
reszabott termék, egy sajátkezűleg összerakott bútor mind azt a célt szolgálhatja, 
hogy a vásárló még jobban elköteleződjön az általa választott, vagy akár általa 
összerakott termék iránt. 

A francia kozmetikai cég, a Sephora okostelefonos és online alkalmazása, a 
Virtual Artist azzal ösztönzi a termékek felfedezését, hogy a vásárlók kiterjesz-
tett valóság (AR) segítségével több ezer sminkárnyalatot próbálhatnak ki saját 
magukon a telefon előlapi kameráját használva. 

Találd meg az egyensúlyt az automatizációban!

Az automatizáció célja leggyakrabban a hatékonyság növelése, azonban az embe-
rek nem mindig vágynak hatékonyságra. Van, amin a vásárlók túl akarnak lenni, de 
van amiben szívesen elmerülnek. Automatizációt - a legtöbb digitális innovációhoz 
hasonlóan - ott érdemes használni, ahol a technológiai lehetőség találkozni tud egy 
valódi emberi igénnyel.

„Kommunikációban és tartalomgyártásban 
jobban működik egyelőre a perszonalizáció. 
De megoldások és termékek szintjén is fontos 
lenne. Persze nem mindenhol van igény arra, 
hogy a vásárló például magának pakolja össze  
a dolgokat.” / Kocsis Tamás, Vodafone 

„Meg kell keresni, hogy valóban ott van-e az 
igény, akkor is, ha valami tech-vezérelt. A chat-
bot-nál kérdés, hogy hol, milyen interakcióra 
lenne a legalkalmasabb. Fontos megtalálni a 
helyét, az egyensúlyt  gyorsaság és empátia 
között.” / Kocsis Tamás, Vodafone
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„Tudom, hogy van applikáció, habár azt soha 
nem telepítettem, mert a böngészőben min-
den benne van. El is van mentve minden ada-
tom, szóval kábé 1 perc alatt megveszem a 
jegyemet.” / Lídia

„Vadászok a 25x-ös pontokra, de ma már app-
likációban kell aktiválni a kupont, ez egy hülye 
rendszer. Régen egyszerűbb volt, csak odaadtad 
a kártyát. Azt gondolom csak az online rende-
lést akarják népszerűsíteni, mert rákénysze-
rítik az embereket, hogy használják az appot 
(…) tök macerás, és a kasszások sem segítenek 
ebben.” / Lídia

„Mobilon eddig jellemzően a kisebb értékű ter-
mékeket vették, de ez a tendencia lassan meg-
változni látszik, ezért az applikációt is ennek 
megfelelően fejlesztjük. További húzó előnyei 
az applikációnak a személyre szabott értesíté-
sek valamint a gyorsaság, mint például, hogy a 
megfelelő kártya beállítással egyetlen kattin-
tással kifizethetjük a terméket.” / Sain Adrienn, 
Szták András, eMAG 

Applikáció  csak ha hozzáad az élményhez!

Egy vásárlási folyamat meghatározó része a mobiltelefon használat. A vásárlók 
használják útközben, a boltban vagy online vásárlás során a foteljükből. Ez azonban 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy mobilalkalmazást kell fejleszteni. A mélyinterjúk 
alapján sok vásárló számára nem egyértelmű, hogy miért érdemes egy kereskedő 
alkalmazását használni. 

Fontos, hogy egy applikáció használata valódi előnyökkel járjon, és ezek az előnyök 
megfelelően legyenek kommunikálva.

Az egyedi, kézműves szappanokat gyártó Lush okostelefonos alkalmazása a kör-
nyezettudatosságban segít a vásárlóknak. A cég manchesteri, csomagolásmen-
tes boltjában a Lush Lens applikáció gépi tanulás segítségével ismeri fel a csoma-
golás nélküli termékeket, hogy megmutassa azokat a termékinformációkat, amik 
a csomagoláson szoktak szerepelni.
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Legyél proaktív:  
vezesd a vásárlót a folyamat egészében

Egy jó vásárlási folyamat alapja a gördülékenység, amihez nem elég reaktív élmé-
nyeket építeni, mert a reaktív élmények csak az alap elvárásokat teljesítik: 

 ● ha nagyon akarja, össze tudja hasonlítani az árakat, 
 ● ha nagyon akarja, valahol el tudja olvasni a véleményeket, 
 ● ha nagyon akarja, megkérdezheti az eladót, 
 ● ha nagyon akarja, ki tudja próbálni a terméket.

A kutatás alapján boltban nézelődés, vásárlás közben az emberek 38%-a keresett 
már rá egy termékre, 20%-uk hasonlította össze az árakat, 18%-uk pedig vélemé-
nyeket olvasott a termékről vagy az eladóról a telefonján.

2

„Szeretem a kütyüket, online össze szoktam 
hasonlítani, aztán besétálok a boltba megvenni. 
Szeretem, ahogy rendszerezve vannak, könnyű 
összehasonlítani, és lehet véleményeket meg 
kommenteket olvasni.” / Lídia

Rákerestem termékekre
Kupont, promociós kódot használtam / töltöttem le
Összehasonlítottam az árakat a versenytársakkal

Hűségprogramot használtam
Véleményeket olvastam a termékről/kereskedőről

Előhívtam egy visszaigazoló emailt egy online vásárlás átvételéhez
Fizetettem a vásárlásért

Elmentettem termékinformációkat későbbi vásárláshoz
Online véleményt írtam a kereskedőnek/márkának a termékről/ajánlatról

Bejelentkeztem a helyre közösségi médián keresztül
Kaptam egy ajánlatot a bolt közelében

Elérhető finanszírozásra kerestem rá mielőtt vásároltam
Egyikre sem

37,90%
24,80%

19,70%
19,70%

17,90%
14,10%

8,20%
6,40%

3,10%
2,80%

1,50%
1,30%

38,60%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

A következőkből melyekre használta már a mobiltelefonját, amikor egy boltban nézelődött, vásárolt?
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A proaktív élmények kézen fogják a vásárlót és végigvezetik a folyamaton. Meg kell 
ismerni a vásárlót és a fejével gondolkodni: gördülékenyebbé lehet tenni a journey-t, 
ha minden ponton épp azt kapják az ügyfelek, amit maguktól is kerestek volna.

Ilyen egy igazán jó omnichannel élmény. Sok vásárlás online kezdődik, böngészéssel 
és információ szerzéssel, és sokan használják a mobiljukat útközben vagy akár  
a boltban is. Az online és offline tevékenységek váltakozása, minden egyes kilépési 
és belépési pont lehetőség arra, hogy a kereskedő proaktívan vezesse a vásárlóját.

A Warby Parker online szemüveg kereskedő „Home try-on” szolgáltatásával a 
vásárlók kiválaszthatnak 5 szemüvegkeretet, amit ingyen kiszállítással 5 napig 
tesztelhetnek, majd eldönthetik, melyiket szeretnénk megvásárolni. 

Mind emlékszünk olyan alkalomra, amikor nem találtuk egy termék számláját 
vagy garanciajegyét, vagy nem tudtuk, hogy mit kezdjünk a rengeteg áruhitel 
papírral. Habár ilyenkor nem a kereskedő felelőssége, ha elveszik a papír, a 
vásárló mégis hozzá kötheti az élményt. A Decathlon törzsvásárlói kártyája úgy 
kezeli ezt a problémát, hogy automatikusan hozzárendeli a kártyához a számlát, 
így egy termék visszaváltása során elegendő a kártyát odaadni.

Az eMAG először vezetett be Magyarországon a teljesen papírmentes hitelügy-
intézést, kényelmesebbé és gördülékenyebbé téve a folyamatot: „Ha szeretnéd, 
kinyomtathatod, aláírhatod és postára adhatod a szerződést, de ezt telefonon is 
meg lehet tenni elektronikus aláírással. Nem kell a banktól papírt bekérni, hanem 
a bank oldaláról le lehet tölteni pdf-ben. Ezzel nem csak egy környezettudato-
sabb megoldást kínálunk, a 21. század legfontosabb követelményeinek is megfe-
lelünk: gyorsaság, kényelem és hatékonyság.” (Sain Adrienn, eMAG)

„Először szinte mindig online nézek szét, ha 
valami komolyabb dolgot akarok vásárolni. 
Vannak olyan oldalak, ahol nincs valós bolt,  
de be lehet menni megfogdosni a dolgokat. 
Akkor általában bemegyek a boltba és ott 
veszem meg.” / Mátyás

„Feltételezzük, hogy az ügyfelek digitális csa-
tornán indulnak, de számolunk kilépési pontok-
kal (telesales, chat) és beépítjük azt a gondol-
kodásunkba.Tehát minden esetben az ügyfélnek 
és a szolgáltatásnak/terméknek megfelelően, 
insight-ok alapján határozzuk meg a külön-
böző csatornák szerepét az ügyfélút során, 
és ezzel összhangban a konverziós célokat is. 
A megközelítésünk digital only helyett digital 
first.” / Kocsis Tamás, Vodafone
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Legyen stratégiád: az ügyfélélmény soha  
nincs készen

Az ügyfélélmény fejlesztéséhez agilitásra és kitartásra van szükség. 

Legyél tudatos

A versenytársak és a trendek figyelése fontos, de nem elég. Az folyamatos  
fejlődés alapja, hogy a kereskedő rendszeres kapcsolatban legyen a vásárlóival.

Kezeld a visszajelzéseket! Nem csak reagálni fontos, sok esetben érdemes megfon-
tolni a vásárlók tanácsait.

Az emberek hajlamosabbak hangot adni a negatív tapasztalataiknak, és megtar-
tani maguknak a pozitívakat; de előfordulhat épp az ellentéte is: nem látják értel-
mét a negatív visszajelzésnek, hiszen „úgysem történik semmi.” Az is előfordulhat, 
hogy a vásárló visszajelzése nem a boltnak szól, hanem a munkavállalónak szeretne 
kedveskedni, ezért fontos fenntartással kezelni a véleményeket.

3 „Az ételeknek vannak statisztikái és ha nem 
megy jól levesszük az étlapról. Mindent statisz-
tikailag optimalizálunk.” / Kiss Gábor, Kajahu

„Ami megkülönbözteti az eMAG-ot a többi cég-
től az az, hogy azonnal változtatunk azon, ami 
rosszul működik. Ha látjuk, hogy egy termékkel 
kapcsolatban nagyon rosszak a visszajelzések 
akkor lecseréljük, és ez a szolgáltatásokra is 
igaz.” / Szták András, eMAG

„Nem félünk a változásoktól, folyamatosan 
csiszoljuk az ötleteinket, mert sokszor a papí-
ron máshogy működnek az elképzelések,  mint 
a valóságban. Az ügyfélszolgálat, és 450 bolti 
eladónk folyamatosan kommunikál a vevőkkel. 
A boltokban például gyorsan lehet reagálni, ha a 
vásárlók nehezen igazodnak ki.” / Tóth Gabriella 
és Hamza Gábor, Libri-Bookline

„Amikor meglepően ügyes volt a diáklány, és ott 
állt mellette a menedzser, akkor mondtam, hogy 
jó ez a lány, tartsátok meg.” / Zsuzsanna

„A kihelyezett értékelő tableteket szoktam 
nyomkodni, de csak azért, hogy jó legyen az 
eladóknak. Csak jó értékeléseket adok.” / Anna
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Törekedj párbeszédre!

Nem elég, hogy a frontvonalon, az eladók gyorsan tudnak reagálni az észrevéte-
lekre, az is fontos, hogy a vásárlók érezzék, számít a véleményük.

„48 órán belül minden negatív visszajelzésre 
reagálunk, ahol kérdés merül fel. Győrben pél-
dául kevés volt a próbafülke, amit jelzett egy 
vásárlónk. Egyet is értettünk, és telepítettünk 
új próbafülkéket, majd válaszoltunk neki, hogy 
» a Te visszajelzésednek köszönhetően lettek új 
próbafülkék «.” / Román Gergely, Decathlon

„Egyszer nem kaptam meg, amit rendeltem  
1,5 hónapig. Az eladó egy idő után nem volt  
hajlandó válaszolni, ekkor felnyomtam őt az 
oldalnál. Másnap visszakaptam a pénzemet,  
az eladót pedig letiltották.” / Norbert

„Ma a világ olyan irányba megy, hogy hosz-
szú távon nagyon számít a véleményem, 
de olyan nincs, hogy ezt rövid idő alatt is 
megtapasztaljam.” / Zsuzsanna
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„Sok extra opció úgy került bele, hogy már 
sokadjára kérték. Inkább a futároknál jönnek elő 
a hibák, ezért például volt egy srác, aki panasz-
kodott és végül tesztelőt csináltunk belőle. 
Ingyen adtam neki táskákat, de havonta kér-
tem visszajelzéseket cserébe.” / Tűhegyi Tamás, 
Bagaboo

„Igen sokat beszélgetek a kiállítókkal. Figyelem 
őket, hogy milyen a kommunikáció, tele van 
árulkodó információval. Fotókat készítünk és 
nagyon sok minden látszik rajta, amikor visz-
szanézem.” / Farkas Andrea, Kiskertpiac

Legyél kreatív

Az ügyfélkutatásnak nem kell feltétlenül költségesnek lennie.  
Akár egyszerű megoldások, kis lépések is vezethetnek a vásárlói igények 
megismeréséhez. 

Sok a maradék a tányérokon vagy a poharakban? Gondold újra a méreteket! 

Van egy notóriusan panaszkodó ügyfél? Hívd meg tesztelőnek!
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Rólunk

A Mastercard küldetése, hogy a legkorszerűbb fizetési meg-
oldásokat a lehető leghamarabb a hétköznapok magától 
értetődő részévé tegye.

A Frontìra egy stratégiai innovációs stúdió. Nemzetközi 
nagyvállalatokat támogatunk abban, hogy innovatív termé-
kek és szolgáltatások segítségével harmonikusabb kapcso-
latot alakítsanak ki az ügyfeleikkel, és ezzel új üzleti értéket 
teremtsenek.


