
  2019/7–8 71

polctükör 

– Ennek és természetesen a fogyasztói ke-
reslet növekedésének is köszönhetően, ta-

valy is közel 30%-kal 
sikerült felülmúlni 
a 2017-es év értéke-
sítési eredményét, 
mind értékben, 
mind mennyiség-
ben. Így a jegestea 
szegmens a Márka 
márkacsalád eladá-
sának 10%-át teszi 
ki stabilan – fejti ki 

Horváth Adrienn, a Márka Üdítőgyártó 
Kft. marketingigazgatója.
Cikkünk készülése idején érkezett az in-
formáció, hogy a számos fogyasztó által 
kedvelt és hiányolt Nestea márka visszatér 
a magyar piacra.

– A kategória egyik 
meghatározó sze-
replőjének termékei 
júliustól elérhetőek 
a közkedvelt alap-
ízekben: citrom és 
őszibarack ízben – 
adja hírül Cholno-
ky Anna, a Maspex 
Olympos Kft. brand 
managere.

Alumíniumdoboz, 
a környezetbarát megoldás
A HELL ENERGY Magyarország Kft. kereske-
delmi igazgatója azt tapasztalja, kibonta-
kozóban lévő trend az alumínium csoma-
golóanyag elterjedése. Környezetvédelmi 
szempontból ugyanis ez a leghatékonyabb 
csomagolási eljárás, mivel ezek a dobozok 
100%-ban újrahasznosíthatóak.
– Ezenkívül úgy gondoljuk, hogy a „zéró” 
termékek további terjedése lesz meg-
figyelhető. Ezen trendek tekintetében a 
XIXO abszolút élen jár a kategóriában, 
köszönhetően a saját alumíniumitaldo-
boz-gyárunknak és töltőüzemünknek. Bár 
tapasztaljuk a fogyasztók márkahűségét 
ebben a kategóriában, de meggyőződé-
sünk és egyben stratégiánk is a XIXO ter-
mékekkel, hogy a kitűnő minőség mellett 
– melyet a minőségi alapanyagok, a csúcs-
technológiás gyártósorunk és a magas 
minőségbiztosítási rendszer segítségével 
érünk el – a jó ár-érték arány a mérvadó, 
melynek kiváló példája a XIXO termékek 
gyors terjeszkedése a piacon. Jellemzően 
a 1,5 literes kiszerelés a legnépszerűbb a 
fogyasztók körében, de a dobozos teák 
megjelenése óta egyre nagyobb teret 
hódítanak a 250 milliliteres, alumínium-
dobozos termékek is. Egyre nagyobb igény 

Klinikai vizsgálat – tudatos 
fogyasztásra sarkall
Tudta, hogy minden 2 másodpercben 
meg kell hoznunk egy döntést? 
Napunk egyetlen hosszú döntésfolyam. 
Vannak tudatosabb választások, és olya-
nok is, melyeket szinte észre sem ve-
szünk. 
Jelentős időt, napi több mint 1 órát töl-
tünk táplálkozással, logikus lenne, ha a 
vásárlók élelmiszerekkel, étrend-kiegé-
szítőkkel kapcsolatos döntései a „tudatos” 
kategóriába esnének. 
De sokszor nem így van.
Erre csak akkor van mód, 
ha hiteles információk bir-
tokába jutnának. 
Sejtésekre, tévhitekre, má-
sok sugallataira alapozva 
nem lehet okos döntést 
hozni. Senki sem szeret-
né, ha termékét csak talá-
lomra választanák – pedig 
könnyen megeshet. (Nem véletlen, hogy 
Magyarország nemcsak a futballszakértők 
és politikai elemzők, hanem a 10 millió 

dietetikus orszá-
ga is, hiszen min-
denkinek megvan 
a „tuti táplálkozási 
tippje”.)
Van viszont egy 
iránytű, ami biz-
tosan kijelöli a vá-
sárlás felé vezető 
utat: ez pedig a 
klinikai vizsgálat.

A gyógyszereknél a humán 
klinikai kutatások kötele-
zően feltárják, hogy hatásos, 
biztonságos-e a készítmény, 
miként szívódik fel, vannak-e 
mellékhatásai. Végső soron 
a kutatási eredményektől 
függ, hogy a gyógyszer for-
galomba hozható-e.
A laborvizsgálatokat, tesz-

teket tartalmazó klinikai vizsgálatokból 
kinyerhető tudás az élelmiszereknél és 
étrend-kiegészítőknél a választás szabad-

ságát adja a vevőknek.
Nincs kétely, információhiány és 
találgatás, a termék a „tudatosan 
döntöttem” kategóriába kerül. 
Az Expedit Nodum a stratégiafej-
lesztéstől a sorozatgyártásig végig-
kíséri terméke útját, és humán klini-
kai vizsgálatokkal támogatja a gyors 
(és tudatos) vásárlói döntéseket. (x) 
http://expeditnodum.com
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Clinical studies: They make you buy consciously
Did you know that every 2 seconds 
we must make a decision? Since we 
spend more than 1 hour a day with 
eating, it would be logical if our food 
and dietary supplement buying deci-
sions were conscious. Unfortunately 
often this isn’t the case: we can only 

make conscious decision if we have 
credible information. 
What can set the right direction for 
us when buying groceries? Clinical 
studies! These kind of tests are well 
known in drug research, why should 
we miss them when we design a food 

or a supplement? Tested products can 
provide consumers there is no lack of 
information and guessing, whatever 
you buy is the result of a conscious 
decision. Expedit Nodum support fast 
and conscious buying decisions with 
human clinical trials. (x)

mutatkozik az aszpartám- és cukormentes, 
úgynevezett „zéró” termékekre, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy minden 
gyártó folyamatosan újabbnál újabb fej-
lesztésekkel rukkol elő ebben a szegmens-
ben – mondja Jenei Tamás.
Pessenlehner Dóra szintén azt erősíti meg, 
hogy az egészség- és környezettudatos 
gondolkodás fontos trenddé nőtte ki ma-
gát az utóbbi időszakban. Ezzel egy időben 
a fogyasztók egyre inkább igénylik és kere-
sik a minőségi, prémium termékeket is.

– A FUZETEA a bevezetést követő harmadik 
hónapban már piacvezetővé vált a jeges-
teák piacán, 2019 márciusában pedig Az Év 
Terméke díjat is elnyerte, ami azt mutatja, 
hogy a termékinnováció tekintetében is 
élen jár a kategórián belül, valamint a fo-
gyasztók is elkötelezettek a termék felé – 
mutat rá a Coca-Cola HBC Magyarország 
vásárlói marketing vezetője.
Meglátása szerint a fogyasztók egyre in-
kább erősödő egészségtudatos hozzáállá-
sa, illetve az új, izgalmas ízek iránti érdek-

Horváth Adrienn
marketingigazgató
Márka Üdítőgyártó

Cholnoky Anna
brand manager
Maspex Olympos

ww.expeditnodum.com

