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A jövő energiaitala
Európában 30 éves múltra tekint vissza 
az energiaitalok fogyasztása, Távol-Ke-
leten azonban ez ennél jóval korábbra 
datálható. Az energia- és sportitalok 
kiskereskedelmi forgalma évek óta 
töretlenül szárnyal, 2024-re a globális 
energiaital-piac a jóslások szerint várha-
tóan eléri a 72 milliárd dolláros méretet 
a 7,1%-os CAGR (Compunded Annual 
Growth Rate) növekedéssel.
Magyarországon az energia- és sportita-
lok éves forgalma a tavalyi kumulált év 
során 25 milliárd forint volt, ami meny-
nyiségben több mint 41 ezer hektolitert 
jelent. Nálunk általában népszerűek a 
szezonális termékek, a különleges íze-
sítésű italok, a limitált szériák és forma-
bontó csomagolások.
– Az energiaital-piacra is jellemzőek az 
egyéb ital- és élelmiszerpiacokon meg-
jelenő trendek. Egy felmérés szerint az 
amerikai fogyasztók 65%-a funkcioná-
lis hatást vár az élelmiszerektől, 25%-uk 
„szuperélelmiszereket” választ. Főleg a 
testsúlykontrollra figyelnek oda, de a 
szív- és érrendszeri betegségek megelő-
zése is lényeges szempont. Ami azon-
ban a legfontosabb, és erre az energia-
ital-piac újdonságai maximálisan képe-
sek lehetnek: azonnali hatást várnak, 
de egészségmegőrzési szempontok 
figyelembevételével. Ezek az elvárások 
irányítják a piacot és minden gyártónak 
követnie kell ezt a trendet, amennyiben 
versenyképes akar maradni – hangsú-
lyozza dr. Némedi Erzsébet, az Expedit 
Nodum, táplálkozástudományi kutatá-

sokkal és funkcionális termékfejlesztés-
sel foglalkozó kft. ügyvezetője.
Elmondása szerint a jövőben nem 

lesznek ennyire 
elkülönülő ter-
mékcsoportok 
és célhatások, a 
keveredés lesz 
jellemző, mint 
például nootro-
pikus italok, han-
gulatjavító össze-
tevőkkel dúsított 
termékek, agy-

funkciókra pozitív hatású energiaita-
lok, fogyást eredményező energiaita-
lok, tejes energiaitalok, gyümölcslével 
kevert energiaitalok, gyógynövényes 
energiaitalok, bio-energiaitalok, ener-
giaital-shotok egészséges verziói, al-
ternatív koffeinforrásokat tartalmazó 
energiaitalok, bőröregedést megelőző 
energiaitalok, illetve ezek kombinációi. 
Nemcsak az energiaszintre való hatás a 
lényeg, hanem valamilyen plusz funk-
ció, hiszen „overall sense of wellness” 
a cél.
– Sok esetben nemcsak az összetételük 
lesz eltérő a jövő energiaitalainak, ha-
nem a formájuk, kiszerelésük és állaguk 
is eltér majd egymástól és a most szok-
ványos megjelenési formáktól (szilárd, 
poralakú, géles stb). A kevesebb cukrot 
tartalmazó vagy teljesen cukormentes 
italoké és a természetes összetevőké 
lesz a jövő a kategórián belül – tudjuk 
meg dr. Némedi Erzsébettől. //

The energy drink of the future
In Europe energy drinks have 
been consumed for 30 years. Ex-
perts forecast that sales of ener-
gy and sports drinks will a reach 
USD 72 billion value by 2024 at 
a global level, with a 7.1 percent 
compounded annual growth rate 
(CAGR). In Hungary the size of the 
market was HUF 25 billion last year, 

at more than 41,000 hectolitres.
Dr Erzsébet Némedi, managing di-
rector of Expedit Nodum Kft. told: 
nowadays consumers want instant 
efficiency from products, but at the 
same time they also want energy 
drinks to be healthy. She thinks 
that product groups and effects 
won’t be as separated in the future 

as they are now, and their objective 
– besides giving energy – will be 
to give a ‘sense of overall wellness.’ 
Dr Némedi reckons that in many 
cases not only the composition, 
but also the format will be different 
(e.g. solid, powder, gel, etc.). Low- 
or zero-sugar products made with 
natural ingredients will prevail. //

Deák Dóra, a Red Bull Hungária Kft. trade 
marketing managere az elhangzottakat 
azzal egészíti ki, hogy az energiaital-piac 
2017-ről 2018-ra 13%-ot tudott nőni. 2018-
ban is voltak új belépők, és várhatóan 
az idei évben is érkeznek új energiaital- 
brandek.
– A rendelkezésünkre álló adatok azt mu-
tatják, hogy a Red Bull minden csatornában 
az energiaital-piac átlaga felett növekedett 
egész évben, volumenben összességében 
27%-ot – tudjuk meg Deák Dórától.
Balogh Levente, a Skybaby SD Kft. ügy-
vezetője szintén pozitív elmozdulásról 

számol be, meg-
toldva azzal az in-
formációval, hogy 
a vevők keresik az 
energiaitalokban a 
hozzáadott értéke-
ket, ami esetükben 
az arginin, a mate, a 
kékszőlő, valamint 
a kininkivonat, és 
mindezek mellett 

termékeikben természetes édesítőszert 
használnak.

Többen választanak prémium 
termékeket
Deák Dóra szerint a fogyasztók hajlandósá-
ga továbbra is nő a prémium termékek irá-
nyában, a fogyasztói bizalmi index sosem 
volt ennyire magas. Ebből adódóan a Red 
Bull Hungária Kft. mint prémium szereplő, 
az idei évtől növekedést vár. A kereskedel-
mi csatornákat vizsgálva azt látják, hogy a 
hipermarketek súlya csökken, a forgalom 
jelentős része a szupermarketekben, illetve 
a diszkontokban realizálódik.
– Mi is tapasztalunk kisebb elmozdulást 
a minőségi termékek irányába. A RiSE 
energiaitalok mindig is a prémium kate-
góriát képviselték, mi ebben hiszünk, de 
úgy véljük, hogy az eltérő minőségű és 
pozicionálású termékeknek is megvan a 
piaca. Azon dolgozunk, hogy a fogyasz-
tókat tudatosabbá tegyük, és észrevegyék 
a különbségeket a beltartalom és a külső 
megjelenés tekintetében egyaránt – fű-
zi hozzá Kiss Regina. – Jelentős változás 
volt számunkra, hogy elindult a hiperek-
ben történő értékesítés, úgy gondoljuk, 
ez részben annak is köszönhető, hogy a 
kereskedők egyre inkább felismerik a „te-
hetséges” magyar márkákat és egyre több 
teret biztosítanak nekik, amivel végső so-
ron vásárlóik számára gondoskodnak meg-
újuló kínálatról.
Jenei Tamás arról ad hírt, hogy 2018-ban 
is a 250 ml-es, fémdobozos kiszerelésű 
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