
 
 

A kérdőív részletes összesítője 

A piaci értékesítési módra nem volt ugyan közvetlen kérdés a kérdőívben, de ezekből a válaszokból 
arra következtethetünk, hogy a védjegyesek közel 40%-a vesz részt piaci, vásári értékesítésben. 

A válaszadók 70%-ának a termékén van csomagolás. Ha szám szerint nézzük, akkor 41 vállalkozó, 
termelő termékén megtalálható a logó. Ez vélhetően több, mint 500 terméket jelenthet. 

7% esetében ösztönző jellegű volt a kérdés, hiszen ígéretük alapján 3 hónapon belül felkerül a logó 
a termékre. Ez közös érdekünk, így minden védjegyest kérünk, hogy helyezze a védjegy táblát jól 
látható helyre és a csomagolt termékek címkéjén, egyéb jelzőin is helyezze el jól látható módon. 

A jelenlegi és 3 hónapon belüli ígéretekkel együtt 52 honlapon lesz fenn a védjegy átlinkelési 
lehetőséggel. Ez szintén kiemelt fontosságú a márkaépítési folyamat tervezésénél. 

Érdekes, hogy 11 vállalkozó jelezte válaszában, hogy nincs honlapja. Ők olyan termelők, 
szolgáltatók, akik vevői köre teljesen kialakult már. Üzleti szempontból azonban ettől függetlenül 
egy statikusan, jól összeállított honlappal is célszerű lenne kommunikálni a vásárlói kör felé. 
Többségük elkezdett legalább FB oldal létrehozásával online közönségkapcsolatot kialakítani a 
fogyasztókkal. Ez azonban szintén nem rendszeres és meglehetősen fejletlen. Természetesen ennek 
oka az is, hogy nem mindenki él a közösségi média adta eszközlehetőségekkel, mindenki másban 
látja a saját tevékenysége tekintetében a népszerűsítés lehetőségét. 

A válaszok alapján a védjegyesek 65%-a osztott meg honlapján vagy FB oldalán védjeggyel, 
védjegyessel kapcsolatos hírt. Itt egy kis félreértést is tapasztaltunk, hiszen azt szeretnénk, ha nem 
csupán saját vállalkozói hírekkel találkoznánk a FB oldalakon, hanem egymás jó híreit és 
programjait is nagyon jó lenne népszerűsíteni egy-egy megosztással. Ez hozzá is kellene, hogy 
tartozzon az együttműködéseinkhez. 

A Facebook oldalon az Éltető naponta többször is megoszt saját és a tagságtól származó 
posztolásokat is. A védjegyesek 71%-a havonta párszor vagy annál gyakrabban, naponta azonban 
az Egyesületen kívül senki. Csupán 18 szervezet használja egy héten belül többször is a közösségi 
média ezen lehetőségét. 

 



 
Az is kiderült, hogy tagjaink társadalmi felelősségvállalása kimagasló. 93%-uk rendszeresen 
támogatja a helyi közösségeket, programokat lehetőségeihez mérten.  

Az elmúlt két év fejlesztéseiről a 68 válaszadót tekintve csupán 3 fő jelezte, hogy semmilyen 
fejlesztés nem volt nála. 6 fő jelzett csupán egyféle újítást, fejlesztést, 11 fő kétfélét, 14 fő 
háromfélét, 15 fő négyfélét, ennél magasabb említés 19 főnél volt. Közülük kettőnél 10 féle 
fejlesztés, újítás történt.  

Új beszállítói lettek 40 km-es körzeten belül 15 vállalkozónak, ami egyértelműen javította a 
vállalkozók térségen belüli egymásra épülését, ugyanennyi az említés konkrétan a védjegyesek 
vonatkozásában, azaz, 15 vállalkozás jelezte, hogy új védjegyes beszállítója lett az elmúlt két évben.  

A védjegyes termékek és szolgáltatások népszerűsítését célzó marketingtevékenységek mentén a 
válaszadók összesen 145 említési gyakoriságból 19%-os gyakorisággal a legfontosabbnak tartják az 
online szálláskereső felületeken való megjelenést. Nagy örömmel jelezzük, hogy számos más 
marketing tevékenység mellett ez is része az ebben az évben induló pályázati projektjeinknek. 

Arra a kérdésre, hogy miért fontos a tagok számára a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék 
védjegy használata a legyakoribb válasz érzelmi központú volt: szeretek ehhez a közösséghez 
tartozni. Az egyéb válaszok között többen ezt még részletezték is, miszerint „Jó érzés értékes, 
értelmes, hasonló értékrendű emberek között lenni, hozzájuk tartozni.” 

Az adatokat az elemzés során gyakoriság alapján összesítettük és arányosítottuk az összes válaszadó 
számához. Az így kapott százalékos értékek fejezik ki a fontossági preferenciát a védjegyesek 
közössége szemszögéből. Az 50% feletti preferenciákat emeljük ki a legfontosabbtól indulva: 

 

1. Szeretek ehhez a közösséghez tartozni 
2. A tételes minősítési követelmény emeli a tevékenységem szakmai megítélését a fogyasztóim, 

vásárlóim szemszögéből 
3. Olyan kapcsolatrendszerrel bővül az ismeretségi köröm, amelyet egyébként nem építettem 

volna ki, vagy csak lassabban, nehezebben 
4. Az Egyesület védjegyesként bekapcsolódási lehetőséget nyújt a LEADER pályázatokba 
5. Részt vehetek olyan egyedi projektekben, amelyet az Egyesület szervez, koordinál, valósít 

meg 



 

 

 
A válaszadók értékelése alapján az értékesítésnél leginkább segítségre szoruló termékkörök a bor, 
kerámia, szörpök lennének. Ugyanakkor több olyan szöveges vélemény is megfogalmazódott, 
amely alapján nem kellene priorizálni egyes termékek értékesítésének ösztönzése között. Pl. 
„mindet kellene támogatni, hiszen ebből élünk”, „véleményem szerint nem szabadna különbséget 
tenni a termékkörök között”. A legmagasabb említési gyakoriság is csupán 15, emellett több „egyéb 
kategóriában” megfogalmazott vélemény is arra irányul, hogy nem kell különbséget tenni 
termékkörök között, illetve a 3. legmagasabb említési gyakoriság a „nem vagyok érintett a témában” 
volt, így ebben az altémában nem fogunk priorizálni. 
 
A közös webshop kialakítását 71%-os arányban szeretnék a védjegyes tagok, ami a szállítási, 
csomagküldési nehézségek miatt nagy kihívás. A válaszokat termelői, szolgáltatói jellegük alapján is 
megvizsgáltuk. Ebből az derül ki, hogy a konkrét fizikai terméket értékesítők közül 40 fő tartja 
reálisnak a közös, védjegyes webshop kialakítását. Erre azonban így már valóban fontos figyelnünk, 
köszönjük a jelzést. 

Az Egyesület fejlesztési fórumain felmerült a saját márkás termékek kialakításának ötlete. Ezek 
részbeni megvalósítására már évek óta vannak jó példák, mert az Egyesület az évzáró ünnepi 
alkalomra igyekszik saját márka jellegű termékekkel kedveskedni a résztvevőknek. 

Ezek minden évben nagyon sikeres ajándékok voltak. A kérdésre adott válaszokat tekintve mégis 
jellemző a tagság bizonytalansága. A legmagasabb azoknak az aránya, akik nem foglaltak állást a 
„nem tudom, illetve nem releváns esetemben” lehetőségekkel, az egyéb megjegyzések között pedig 
több szkeptikus vélemény is szerepel. Elképzelhető azonban az is, hogy a válaszadók egy része nem 
tudta megfelelően értelmezni a saját márkás termék fogalmat. 

A pozitív válaszok között leszűrtük az egyes csoportokban a tevékenységi köröket.  
3 keramikus van azok között, akik úgy válaszoltak, hogy kerámia ajándéktárgy megfelelő lenne saját 
márkás termékként. 
5 borász van azok között, akik úgy válaszoltak, hogy bor megfelelő lenne saját márkás termékként. 
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Szeretek ehhez a közösséghez tartozni
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Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása során

Részt vehetek olyan egyedi projektekben, amelyeket az
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület valósít meg és

számomra is hasznos

Fontossági preferencia az összes válaszoló arányában (%)



 
1 sajtkészítő van azok között, akik úgy válaszoltak, hogy a sajt megfelelő lenne saját márkás 
termékként. 
 
A kereskedelmi és szolgáltatási területen működőket célozva megkérdeztük azt is, hogy hol, miben 
lenne szükség a segítségre az ő esetükben. Magas válaszadási értéke lett a promóciók szervezésének 
és a védjegyes termékek beszállításának is, illetve az internetes szállásfoglalási rendszerrel 
kapcsolatos kérésnek is. Az Egyesület tervezett pályázati projektjeiben ezek a tevékenységek is 
szerepelnek, így ezekre a kérésekre a közeljövőben lehet majd reagálni.  

 

 

Olyan kérések is felmerültek azonban, hogy turisztikai csomagot kellene készíteni, országos 
láncokba kellene beszállítást szervezni, de az ünnepekhez kötődően Ausztriai rendezvényeken is jó 
lenne részt venni. Ezek megvalósításán most dolgozunk.  

A kérdőív utolsó kérdése az információszükséglet jellegére vonatkozott, amely nyílt, szövegesen 
megválaszolandó kérdés volt. Tagjaink itt leginkább dicsérő gondolatokat osztottak meg velünk az 
Egyesület munkájáról, de voltak javaslati jellegűek is. Alább a dicsérő jellegű visszajelzésekből 
gyűjtöttünk össze párat, de természetesen a kritikákat, építő javaslatokat is szívesen fogadtuk. 

 „Teljes mértékben meg vagyok elégedve az Egyesület munkájával.” 

 „Szerteágazó és kiválóan működik az egyesület.” 

 „Szerintem jó a kommunikáció.” 

 „Megragadva a lehetőséget, szeretném megköszönni a munkátokat, mert minden 
számunkra is látható mozzanatából (ebből a kérdőívből is) az sugárzik, hogy mekkora 
szívvel, hittel és odaadással végzitek. Köszönjük!” 

 „Mindig minden segítséget megkaptam, ezúton is köszönöm!” 

 „Részünkről meg van minden információ! Mert nagyon segítőkész -naprakész és rugalmas 
ez a kis családi hangulatú csapat! Le a kalappal előtettek! Csak így tovább!” 
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Tájékoztató különböző internetes szállásfoglalási rendszerekről


