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A POZICIONÁLÁSA POZICIONÁLÁS
Harc a fogyasztók fejében elfoglalt helyértHarc a fogyasztók fejében elfoglalt helyért

PappPapp--Váry ÁrpádVáry Árpád Jó-e egy traktor színének a kék?

Jó-e egy traktor színének a kék? Jó-e egy traktor színének a kék?
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1981-ben jelent meg
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„Bár sokan használják 

a pozicionálás szót, a legtöbben mind a

mai napig nem értik, hogy mi a lényege.”

„A vevıjelölt feje nem más, mint csatatér.”

„A pozicionálás a vevıjelölted 
koponyájának megdolgozása.” 
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Hogyan adod el Hogyan adod el 
a gépkocsi ötletét? a gépkocsi ötletét? 

Hogyan adnád el Hogyan adnád el 
ezt a filmötletet? ezt a filmötletet? 

Hogyan adnád el Hogyan adnád el 
ezt a filmötletet? ezt a filmötletet? 

Cápa az őrbenCápa az őrben

Hogyan reklámoznál japán sört? Hogyan reklámoznál japán sört? 

Hogyan reklámoznál japán sört? Hogyan reklámoznál japán sört? Hogyan hívnádHogyan hívnád
fel a figyelmetfel a figyelmet
gyerektévére?gyerektévére?
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Hogyan hívnádHogyan hívnád
fel a figyelmetfel a figyelmet
gyerektévére?gyerektévére?

Hogyan adnál el jó minıségő,
de vacaknak látott autót? 

• Skoda Nagy-Britanniában az ezredfordulón 

• 2,5 milliós újautó piac

• 1% alatti részesedés

• Skoda viccek hada
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Mikor dobd vissza a briefet?Mikor dobd vissza a briefet?

Mikor add vissza a marketing diplomád?Mikor add vissza a marketing diplomád?

Azaz mi NEM különböztet meg?
1) A marketing és business „bullshit”

(Nem is lehet mihez kötni a fejben.)

„Szükséges lenne innovatívan fejleszteni a 
hibátlan szolgáltatási folyamatrendszert.”

„Létfontosságú dolog motiválni az értéklánc 
menti minıség-monitoringot.”

„Csapatmunkában szükséges áthangszerelni az 
ügyfélbarát költségérzékeny szegmenst.”

Mi NEM különböztet meg?
2) Az általánosságok

Van küldetésed?
Ugye nem ezek kombinációja?

innovatív

piacvezérelt 

vevıorientált

etikus

rugalmas 

együttmőködı

megbízható

minıségorientált

progresszív

proaktív

felelısségteljes

optimista
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Mi NEM különböztet meg?
3) A fogyasztóorientáltság, a „vevı a király”

4) A minıség

Mi NEM különböztet meg?
5) Az olcsó ár 

6) „Érték a pénzért”
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Mi NEM különböztet meg?
7) Ha egyszerre több mindent akarunk mondani

Mi NEM különböztet meg?

8) A széles termékpaletta (sokféle különbözı 
termék, szolgáltatás)
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Akkor mivel lehet dolgozni?Akkor mivel lehet dolgozni?

Hé kreatívok, itt nincs mentség!Hé kreatívok, itt nincs mentség!

Válaszold meg

1) Kik vagyunk?

2) Mit csinálunk?

3) Miért fontos ez?

Mi az, ami mőködik?

1) Ha elsık tudunk lenni a fejekben 
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Yuri Gagarin

Elsı ember az őrben?Elsı ember az őrben?

Alan Shepard

És a második?És a második?

Légy elsı!Légy elsı!

Elsı kóla?Elsı kóla?

Elsı amerikai üzleti egyetem?Elsı amerikai üzleti egyetem?

Elsı fénymásoló? Elsı fénymásoló? 

CocaCoca--ColaCola

HarvardHarvard

XeroxXerox

Nem elég ha a piacon vagy az elsı, Nem elég ha a piacon vagy az elsı, 
a fejekben is légy az!a fejekben is légy az!

FirstFirst movermover és és firstfirst minderminder

Nem elég ha a piacon vagy az elsı, Nem elég ha a piacon vagy az elsı, 
a fejekben is légy az!a fejekben is légy az!

Elsı mobiltelefon?Elsı mobiltelefon?
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Mi az, ami mőködik?

2) Ha új kategóriát tudunk teremteni

Az elsı nı, aki átrepülte az AtlantiAz elsı nı, aki átrepülte az Atlanti--óceántóceánt

Amelia Earhart Neil Armstrong

Elsı ember a Holdon? Elsı ember a Holdon? 

Buzz Aldrin

És a második?És a második?

Lajka

Elsı kutya az őrben?Elsı kutya az őrben?
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„A Red Bullnak nincsen piaca.

De mi teremtünk neki.”

Mi az, ami mőködik?

3) Ha egy tulajdonságot, szót tudunk 
birtokolni

VolvoVolvo

�� „Biztonság”„Biztonság”
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És a jelen?És a jelen?

"Az a célunk, hogy az emberek számára a 
Volvo a tömegbıl kiemelkedı, 
szenvedélyes, de ugyanakkor kifinomult 
márkát jelentsen"

Michael Persson, a Volvo Cars globális 
marketingért és kommunikációért felelıs 
igazgatója

WTF???

És a jelen? 2009 szeptember:És a jelen? 2009 szeptember:

„A teljes balesetmentesség az egyetlen 
elfogadható alternatíva számunkra. … Az 
utóbbi években a biztonságról a 
megelızésre irányult a figyelem, és 
továbbra is folyamatos a fejlıdés.” 

Jan Ivarsonn, a Volvo Cars biztonsági 
stratégiáért felelıs vezetıje

HÁT EZ AZ!

És a jelen? 2009 október:És a jelen? 2009 október:

Mi az, ami mőködik?

4) Ha vezetık tudunk lenni: eladásban, 
technológiában vagy teljesítményben
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Mi az, ami mőködik?

5) A márka öröksége 

„Megdöbbentı, hogy a 
brand menedzserek milyen 
keveset tudnak a 
márkájukról.”

Réz András

A márka történelme inspiráló. 
„Hiszen mi volt az alapító 

célja: a legjobb marketinget 

akarta csinálni, ami valaha 

volt, vagy a legjobb terméket, 

amit valaha gyártottak?”

Alex Bogusky



Papp-Váry Árpád: Pozicionálás                              
Harc a fogyasztók fejében elfoglalt helyért

Elıadás az Arculat és Márka Akadémián      
2010. október 9. 15

Mi az, ami mőködik?

6) Ha szakértık vagyunk, nem 
ezermesterek

(Egy kategóriában legyen széles 
választékunk, ne mindenben)

Mi az, ami mőködik?

7) Ha társadalmi preferencia szól 
mellettünk, bizonyos csoportok 
fogyasztanak
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Mi az, ami mőködik?

8) A mágikus összetevık
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Mi az, ami mőködik?

9) Az innováció dramatizálása

(De nem az innováció szó…)

FogkrémpiacFogkrémpiac Mi az, ami mőködik?

10) A hagyományok, pl. „kézzel készült”

Mi az, ami mőködik?

11) Ha mi vagyunk a „next generation” 
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Politikában
sokszor
egyszerő

Gépkocsi
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Számítógép
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KólaKóla Cipı
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Baba Mőanyag
villa

Pattanástalanító
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„A kreativitás lett a legfontosabb 
üzleti fegyver” és „a termék a 
legfontosabb marketing eszköz”. 
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Mindig van feljebb!

Az európai hőtıszekrény piac

ESET A VÉGÉREESET A VÉGÉRE

Esettanulmány: Yubari, Japán

•Korábban a bányászatról híres, de 
becsukják

•Turista attrakciók kísérlete: bukás

•Lakosság 100 ezerrıl 10 ezerre csökken

•2007 márciusára csıd: 330 millió adósság

•Hogyan találunk egy vonzó sztorit?

Te hogyan pozicionálnál?
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KÖSZÖNÖM!KÖSZÖNÖM!


