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A globális COVID-19 pandémia hónapok óta, Európában 2020 februárja óta
tematizálja a közbeszédet, komplett ágazatokat küldött padlóra, felforgatta a
mindennapokat és alapvető rutinokat borított fel.
A fertőzöttek száma meghaladja a hárommilliót és több mint 200 ezren hunytak
el a betegségben. Magyarországon április 29-én 2727 igazolt fertőzött mellett
300 áldozatot szedett a vírus.
Hazánkban a magyar kormány március 28-án vezette be a kijárási korlátozást,
melyet bizonytalan ideig tartanak fenn. A kiskereskedelmi egységek közül
jellemzően az élelmiszerboltok, drogériák, benzinkutak és dohányboltok
tarthatnak nyitva, ez utóbbiak legfeljebb 15:00 óráig. Az idősek védelme
érdekében sávos vásárlási lehetőség van érvényben, így a 65 évesnél idősebb
lakosság 9-12 óra között intézheti el a bevásárlást. Április 27-e óta a
tömegközlekedési eszközökön és a kiskereskedelmi egységekben szájat és orrot
elfedő arcmaszk használata kötelező. A magyar lakosság jellemzően
fegyelmezetten vette tudomásul a megváltozott állapotokat.
A Nielsen 30 európai piacán 2020. március 26. és április 8. között végzett
reprezentatív felméréséből kiderült, hogy

A MAGYAROK EGYHARMADA ARRA SZÁMÍT,
HOGY A COVID-19 KORONAVÍRUS 4-6
HÓNAPON BELÜL VÉGET ÉR, 5 SZÁZALÉK
SZERINT VISZONT 12 HÓNAPNÁL IS TOVÁBB
TART.
A veszélyhelyzetre azonnal reagáló magyar fogyasztók 71%-a
saját bevallása szerint ritkábban megy boltba, viszont többet
főz és étkezik otthon: a válaszadók 48%-a többet főz, míg az
ételrendelésre 13%-kal többen voksolnak, az elviteles opcióval
pedig a fogyasztók közel egytizede él gyakrabban.
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SPÁJZ, JÁRVÁNYKAMRA,
KONSZOLIDÁCIÓ
A COVID-19 koronavírus hazai kirobbanásának hetében (10. hét) a magyarok
98%-a már hallott a járványról, és 10-ből hatan már a fertőzés megjelenése
előtt aggódtak miatta. A veszélyhelyzet kihirdetése előtt még csupán 11%
kezdte el a járványkamra feltöltését. A rendkívüli helyzetre adott fogyasztói
reakció egy hét alatt 57 milliárdos forgalmat generált a kiskereskedelmi láncok
szkennelt adatai alapján, ez közel 50 százalékos értékbeli emelkedés az előző
év azonos időszakához képest. Az ezt követő pár hétben kitartott a
kiskereskedelem extrém, bár csupán néhány kategóriára korlátozódó
lendülete, amelyhez nagy mértékben hozzájárult az ellátási láncban keletkező
zavarok miatti erőteljes lakossági félelem.
Ugyanakkor lassan leereszteni látszik a kiskereskedelmi járványlufi: 2020.
március 23-29. között a hiper-, szupermarketek és drogériák a járványkamra
feltöltése után a normálishoz közelítő kiskereskedelmi forgalmat tapasztaltak,
és az előző évi azonos időszakhoz képest csupán 4 százalékos értékbeli
növekedést detektáltak az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmában, 39 milliárd
forint értékbeli eladást értek el. Ez három százalékponttal marad el a vizsgált
piac előző évi teljes növekedési mutatójától. Viszonyításul: a 2020. 12. heti
eredményekhez képest 30%-ot meghaladó csökkenés következett be egyik
hétről a másikra.

FOLYAMATOS
KÉSZLET

ONLINE
TÉRNYERÉSE

MENNYISÉGI KORLÁTOZÁS
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AZ ÉLELMISZER- ÉS VEGYIÁRUPIAC ÉRTÉKBELI FORGALMÁNAK ALAKULÁSA

A trendből az rajzolódik ki, hogy a kezdeti pánikot és a készlethiány miatti félelmeket felváltotta a megfontolt bevásárlás.

HÚSVÉT ÉS GLAMOUR-NAPOK
A Nielsen scanning-piacán vizsgált adatok áprilisi heti kiugrásait
nagyban meghatározta a két erre az időszakra eső, a
kiskereskedelemre is nagy hatással lévő esemény, illetve annak hiánya.
A korábbi hetek nagy „beraktározásai" után a húsvét közeledtével még
tartotta magát az élelmiszerpiac, ráadásul az egyébként is drasztikusan
növekvő kosárméret a 15. hétre (a húsvét hetére) még nagyobb kiugrást
mutatott. A 15. héten ugyanakkor nagyban (negyedével) esett a
vegyiáru-eladás a kimaradó Glamour-napok miatt. Ezt követően a 16.
héten (a tavalyi húsvét hetében) az élelmiszerpiac mutatott 28%-os
csökkenést.
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NÉGY FAL KÖZÖTT
A vírus terjedése miatt meghirdetett veszélyhelyzet már hetedik
hete alakítja a fogyasztók hétköznapjait. A korlátok között töltött
mindennapokról árnyaltabb képet kapunk egyes kategóriák
értékbeli forgalmának alakulását nézve.

“NEM MEGYÜNK SEHOVA” AVAGY AZ OTTHON TÖLTÖTT PERIÓDUS

FOLYAMATOS
KÉSZLET

ONLINE
TÉRNYERÉSE

MENNYISÉGI KORLÁTOZÁS
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KITÁRJA KAPUIT AZ E-BOLT
A közösségi távolságtartás sosem látott lehetőséget hozott az online
kiskereskedelemmel foglalkozó vállalatok számára. A COVID-19
világjárvány kitörése előtt az online csatorna részaránya éves
szinten folyamatosan növekedett, ugyanakkor több fogyasztó
idegenkedett az élelmiszerek interneten történő vásárlásától,
Kelet-Európában csupán tízből egy vásárló próbálta már ki
korábban. Ám a világjárvány átírta a térképet, amely szélesebbre
tárta az e-kisker kapuit, miközben a megnövekedett vásárlói igények
új kihívások elé is állítják az online piactér szereplőit..

“A NIELSEN ÁLTAL MÉRT ÉLELMISZER- ÉS
VEGYIÁRU-KATEGÓRIÁK ONLINE PIACA FEBRUÁR
VÉGÉTŐL KIUGRÓ NÖVEKEDÉST MUTAT, HETI
ÖSSZEVETÉSBEN A DUPLÁJÁRA VAGY ÉPPEN
HÁROMSZOROSÁRA NŐTT AZ ÉRTÉKBELI
FORGALOM AZ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST.
MINDEZ KORRELÁL A NEMZETKÖZI TRENDEKKEL.

A Nielsen 2018-as „Az FMCG e-kereskedelem jövőbeli lehetőségei”[1] c. riportja 34 piacon vizsgálta,
melyek a növekedés mögött húzódó hajtóerők, egyben rávilágított arra, hogy a következő években az
online kiskereskedelem dinamikus fejlődése várható (évente átlagosan 18,4%-os). A piackutató
becslése szerint 2022-re a vizsgált országok e-FMCG-kereskedelmének éves értékbeli összforgalma 400
milliárd dollárt tesz majd ki. Az európai vásárlók immár több mint negyede (26%) él az online
e-kereskedelem lehetőségeivel. Magyarországon a vizsgálat idején a teljes online piac vásárlóinak
aránya 26%, további 8% pedig tervezi a jövőbeli internetes vásárlást. A személyes higiéniai termékek
vásárlói körében ez 27% és 6%, élelmiszer esetén 10% és 5%. Ezt a trendet írta felül a
COVID-19-pandémia.

1

Nielsen „Future Opportunities in FMCG E-commerce
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A berobbanó világjárvány és az ezzel kapcsolatban kialakult
rendkívül helyzet Magyarországon is felpörgette az online
kiskerereskedelmet. Csak márciusban a teljes online piac értékbeli
forgalma 76%-kal növekedett 2019 márciusához képest.
Összevetésül: eddig az éves bővülés üteme átlagosan 21%-on állt. Az
élelmiszerek piaca az elmúlt hónapban 66%-kal növekedett, a vegyi
áruk piaca pedig megduplázódott.
A járványkamra feltöltése mellett az online vásárláskor egyéb
kategóriák is helyet kaptak a fogyasztói kosárban, amelyek a
korlátok közötti életre történő felkészülésre világítanak rá. A
járványkamrás élelmiszerkategóriák közül többek között a
feldolgozott hús, levespor és az élesztő értékbeli forgalma ugrott
meg számottevően, mindeközben az alkoholmentes italok forgalma
csökkent. A vegyi áruk közül a higiéniás kategóriák (úgymint
eldobható háztartási tisztítók, általános tisztítók, szappan; stb.)
iránti kereslet ugrott meg.

1
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„AZ IPARÁGI SZEREPLŐKNEK MÉG
GÖRDÜLÉKENYEBB ONLINE ÉS OFFLINE VÁSÁRLÓI
ÉLMÉNYEKBEN ÉRDEMES GONDOLKODNIUK, MINT
PÉLDÁUL AZ AUTOMATIKUS FELIRATKOZÁS, AMI A
HÁLÓN TARTJA A FOGYASZTÓKAT, ÍGY AZ ONLINE
BEVÁSÁRLÁS IS A MINDENNAPI RUTIN RÉSZÉVÉ
FOG VÁLNI.” – MONDTA JOHAN SJÖSTRAND, A
NIELSEN NYUGAT- ÉS KÖZÉP-EURÓPAI, VALAMINT
CSENDES-ÓCEÁNI RÉGIÓJÁÉRT FELELŐS ELNÖKE.

1
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AZ ÚJ NORMA KÜSZÖBÉN
A most kialakuló fogyasztói szokások hosszú távú, mindennapokba
történő beépülése hosszú távon átformálhatja a gyártói
stratégiatervezést. A gyártóknak az egyszerűbb főzéshez és
takarításhoz alkalmas termékek kifejlesztésére érdemes
koncentrálniuk, hogy az elnyúló otthon töltött idő még élvezetesebb
legyen. Minél tovább húzódik el a COVID-19, annál jobban
berögzülnek a most kialakuló rutinok, ami számtalan új lehetőséget
tartogat a piaci szereplőknek.
Az egészségtudatosság előtérbe helyezése szintén új csapásirányt
jelenthet a termékfejlesztésnél. A kereskedők az online erősítése
mellett szintén a megnövekedett fogyasztói tudatosságra építve
tervezhetnek a jövőben.

1

Nielsen „Future Opportunities in FMCG E-commerce

Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Conﬁdential and proprietary. Do not distribute.

9

NIELSEN-MEGOLDÁSOK
MI JÁR A FOGYASZTÓK FEJÉBEN?
A Nielsen 70 országra elérhető szindikált kutatást indított
a COVID-19-járvány fogyasztói hatásának vizsgálatára.
A felmérés többek között rávilágít, hogy a pandémia milyen
változásokat eredményez a fogyasztói aggodalmakat,
érzéseket és szokásokat tekintve világszerte.
Témák, amelyeket a kutatás érint:
•
Piaci hangulat: életmódváltás, új norma, vásárlás
•
Kategóriaigények: trendek, márkaváltás
•
E-kereskedelem: hajlandóság, csatornák
•
Utazási szokások: tervek, úticélok
A felmérés eredményei már elérhetőek, amelyek
hozzásegítenek a rendkívüli helyzet feltérképezéséhez.
Nézzen szembe a 2020-as év kihívásaival valódi ismeretek
birtokában!

GLOBÁLIS
FOGYASZTÓI
KUTATÁS

Bővebb információért keresse Nielsen kapcsolattartóját!

WEEK

HETI
FOGYASZTÁSI
ADATOK

Heti kereskedői adatok a COVID-19-fokozta fogyasztás
monitorozására
A koronavírus eredményezte fogyasztási dömping a
kereskedők és gyártók azonnali válaszadását sürgeti. Ehhez
segítségül a Nielsen heti adatokat kínál, hogy a lehető
leggyorsabban és leghatékonyabban tervezhesse meg a
következő lépést a rendkívüli helyzet kezelésére!
Piac: nemzetközi hazai láncok szkennelt adatai, 3 régióra
Időszak: 4 hónap (február-május) adatai heti bontásban,
riportálás hetente
Kategória: 1 élelmiszer/vegyiáru standard Nielsen kategória
adatai riportként
Mutatószámok: értékbeli és termékszintű forgalmi adatok,
trendek az elmúlt év azonos időszakához képest
Járjon versenytársai előtt, tervezzen az adatok tükrében!
Bővebb információért keresse Nielsen kapcsolattartóját!
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A NIELSENRŐL
A Nielsen Holdings Rt. (a New York-i tőzsdén: NLSN) egy globális mérési és
adatelemző szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amely teljes körű és
megbízható betekintést nyújt a fogyasztói és piaci szokásokba világszerte. A
Nielsen két üzletágra oszlik. A Nielsen Global Media közönségmérési
üzletág a médiapiac számára megkérdőjelezhetetlen hitelességet képvisel,
és a média- és reklámipar számára elfogulatlan és megbízható mérésiértékelési adatokat biztosít, amely a működéshez szükséges közös alapokra
helyezi az iparágat. A Nielsen Global Connect piackutató a gyorsan mozgó
fogyasztási cikkek (FMCG) gyártóinak és kereskedőinek szolgáltat pontos és
érdemi információkat és betekintéseket, valamint olyan átfogó képet nyújt
a komplex és változó piaci környezetről, amely a vállalatoknak az
innovációhoz és növekedéshez szükséges.
A Nielsen saját adatbázisának más adatforrásokkal történő komplex
megközelítése lehetővé teszi ügyfeleink számára világszerte megérteni azt,
hogy mi történik most, mi történik a jövőben, és miként tudnak mindezen
tudás birtokában a leghatékonyabban cselekedni.
Több mint száz országban végzett üzleti tevékenységével lefedi a világ
népességének 90 százaléknál nagyobb részét. További információkért
kérjük, látogasson el honlapunkra: www.nielsen.com
SHAPING A SMARTER MARKET™
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