
|ó bornafi is fiell market|ngl
A magyarok borfogyasztási szokása
továbbra is konzervatív. Évente át|agosan
30-32 |iter bort iszunk meg, a borok közü|
az édesebb Ízijek kedve|tsége még mindig
nagyobb. A prémiumkategóriás ita|okat
elsősorban ajándékba adjuk - hangzott e| a
Budapesti Gazdasá9i FőiskoIa Zalaegerszegi
|ntézetében, az elmú|t őssze| rendezett
bormarketing konferencián.

,,Erósen po|arizá|ódik a p|ac, és
e|mondható, hogy va|ame|yest csökkent
a vörös borok fogyasztásának dominanci-
ája. Egyre inkább e|őtérbe kerü|nek a
fehér borok és íz tekintetében továbbra is
az édes ízek a kedve|tebbek'- hangsú-
lyozta dr. Totth Gedeon, a BGF Keres-
kede|em és Marketing Intézetének veze-
tője a bormarketing konferencián. Az
eIm ú|t évtized eredményeit, tapasztaIata-
it összegző szakmai fórumon kiderÜ|t az
is, hogy a magasabb státuszú rétegekné|
már hazánkban is a gasztro-ku|túra részé-
vé vá|t a minőségi borfogyasztás.

A konferencia után Totth Gedeonnal
beszélgettÜnk az ágazat he|yzetérő|. A
szakember elmondta, hogy a mai bor-
marketinges kurzusokat kicsit,,tú||ihe-
gettnek,, tartja. o|yan embereket képez-
nek ezeken, me|yek 80 százaléka kémiát
az á|ta|ános isko|ában tanu|t uto|jára.
Vé|eménye szerint sokkal Iogikusabb
|enne indítani é|e|miszergazdaság mar-
keting a|apképzést, hiszen abban sok
minden benne van.

''Az utóbbi időben nagyon sokszor
ta|á|koztam o|yan je|enséggel, hogy diva-
tossá vá|t egy terü|et, s akkor az a csapbó|
is fo|yik,'- adott hangot vé|eményének a
szakember. AZt is hozzátette, nem érde-
mes a kÜ|önböző ágakat e|vá|asztani egy-
mástó|, egyet-egyet kiragadni a
hungarikumok közü|. Ugyan a bormarke-
ting képzésnek csak egy szűk szakmáró|
ke|| szó|nia, ám a borku|túrát nem |ehet az
á|ta|ános ku|túrábó| kiragadni. A te|jes ku|-
túrát ke||ene tanítani, s abban már |enne
szerepe a bornak is. így a bormarketing
képzést inkább posztgraduá|is képzésként
tudja a szakember e|képze|ni, mivel egy
marketinges csak úgy hite|es, ha tisztában
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van a szakmával. Attó|, hogy va|aki szereti
a bort, még nem vá|ik hozzáértővé, még
akkor sem, ha kÜ|önböző bor|apok szer-
kesaésében vesz részt. Ke|| va|ami, ami a
szakmához köt, ahhoz, hogy bizonyos do|-
gok evidensek legyene( ugyanazt a nyel-
vet haszná|ju( ne ke||jen e|magyarázni
va|akinek bizonyos szakmai kifejezéseket.
Ha ezt nem így csiná|juk, akkor maga a
marketing szakma hitelessége is sérü|. Ez
fontos kü|önösen egy o|yan terü|eten,
ahol a bizalom nagyon fontos.

,,Je|lemző, hogy a borászok nem tud-
ják he|yén értéke|ni a marketinget. Vagy
tú|értékeIik vagy negIigá|ják',- fűzte
tovább Totth Gedeon. Nem |ehet rövidtá-
von eredményt e|érni, aho| a|apvetően
szem|é|etbeIi dolgokró| van szó.Veszé|yes
szakma, mert |átszó|ag nagyon könnyű.

Az ágazatban vannakjó példák is, s itt
em|ítette meg a Soproni Bormarketing
Műhe|y Kht-t' Az ágazat komo|y eredmé-
nyeket ért el az e|mú|t két éVtized a|att,
még ha sokan |átják is a hibákat és e|ége-
det|enek. Meg ke|| nézni, honnan is indult
és hova jutott, és ezért nagyon sokan
nagyon sokat tettek. Arra azért figye|ni
ke||, hogy a marketing önmagában nem
old meg mindent. Nem lesz soha
Magyarországon száz |iteres fogyasztás, s
nem is fog mindenki prémium borokat
fogyasztani. Azt sem szabad elfelejteni,
hogy a bor a po|gári é|etforma rendkívÜ|
fontos kísérője. Ha ez a bizonyos ktizépré-
teg erősödik, az hat a fogyasztásra',,Nem
hiszem, hogy az eredményeinkke| e|ége-
det|ennek ke||ene |ennünk'' - hangsú-
lyozta a szakember.

Mindenkire érdemes odafigyeIni, min-
denkitő| |ehet tanulni. Totth Gedeon arra
is fe|hívta a figye|met, hogy |étezik a mar-
ketingnek egy sajátos eszközrendszere,
ami meg |ehet tanu|ni. Ezeket az eszközö-
ket a borászok szerte a világban haszná|-
ják, ná|unk is megta|á|hatók. Legfe|jebb a
haszná|at módjában vannak kü|önbsé-
gek' És, amirő| nem szeretünk beszé|ni, a
fogyasztok közötti különbség. Jó két évti-
zede ránk szakadt a fogyasztói piac. Az
osztrák gazdának több évtizede vo|t arra,
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hogy beleszokjon a kapitalizmusba,
fo|yamatosan keze|hette a prob|émát,
a|akíthatta ki azokat a fogyasztói szoká-
sokat, ame|yekke| részben e||ená||t bizo-
nyos csábításoknak, másrész ezeket saját
javára fordÍtotta. Ná|unk ez egyik pit|anar
ró| a másikra zaj|oü |e, s megzavarta a
fogyasztót. Ezért van, hogy pé|dáu| a
magyar fogyasztó nagyon árérzékeny'
Ezért is van o|yan hazai borász, aki gyors
sikereket ért e|, hosszú évek óta ezen a
szinten elakadt, s nem fej|ődik tovább.

Marketing?, a kérdés nem az, hogy a
pénz sok vagy kevés, hanem hasznosan
haszná|ják-e fe|. Persze azért egy marke-
ting akcióhoz ke|| egy küszöb - pénz -
érték. Amikor e|készü|t a bormarketing
stratégia,Tott Gedeon azok közé tartozott,
akik erósen opponá|ták. IskoIapé|dája'
hogyan |ehet egy stratégiát elrontani. Egy
stratégiának ki ke||tűznie cé|okat, ame|yek
reálisak és megva|ósíthatók. Ki ke||je|ö|ni
egy eszközrendszert, ami a célok megva|ó.
sítására a|ka|mas. És ezt az eszközrend-
szert hatékonyan működtetni ke||. A szak.
ember véleménye szerint az eIkészült stra-
tégia félo|da|as' egyes terü|etek között
nem jók a hangsú|yok'

Azok a vásár|ó, akik idáig nem fogyasz-
tana bort, a jövőben sem fognak. Tehát a
kommunikációnak nem rájuk ke|| irányu|-
nia, hanem azokra, akik már e|eve borfo-
gyasztók.,,Fut egy nagyon szép rek|ám -
Magyar bor, mindenkor - ami nem szó|
semmirőlés nem szó| senkinek. Egyébként
sokaknak visszaköszön a ,VOR (Vörös
október Ruhagyár), mindenkor, sz|ogen
benne',- magyarázta a szakember.

Napjainkban valamifé|e biza|omhiány
tapasztaIható az ágazatszereplői részérő|
a marketing iránt. o|yan szakembereket
kel|ene ta|álni, akik jóban vannak a szak.
mával, és e|fogadják őket' |tt szem|é|etrő|
van szó, nem látványos eredményekrő|. Ki
kel|ene do|gozni azt, hogyan |ehet össze-
hango|ni a borrégiók a borvidékek és
egyes borászatok érdekeit. A marketing
igenis öná||ó szakma, hiába próbá|ja bo|-
dog bo|dogta|an csiná|ni'
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