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A Beiersdorf és a Nivea története 
 
A hivatásos gyógyszerész Dr. Oscar Troplowitz mindig is pontosan tudta, mit akar: kifejleszteni 
egy magas minőségű terméket, amelyet mindenki megengedhet majd magának. Célja elérése 
érdekében 1890-ben Dr. Troplowitz megvásárolta alapítójától, Paul C. Beiersdorftól a 
hamburgi központú Beiersdorf vállalatot. Az igazi áttörés azonban 1911-ben következett be. 
Dr. Oscar Troplowitz gyógyszerész, Dr. Paul Gerson Unna dermatológus, és Dr. Isaac Lifschütz 
vegyész összefogtak, hogy közös erővel kifejlesszenek egy olyan krémet, amely mindörökre 
megváltoztatja majd a bőrápolás világát. Lifschütz korábbi felfedezésével, az eucerit nevű 
emulgeálószerrel a világon először nyílt lehetőség arra, hogy a vizet és az olajat egyetlen stabil 
emulzióban kössék meg. A hidratáló lipidekkel, olajokkal és finom illatanyagokkal dúsított 
hófehér krémmel olyan legenda született, amely történelmet írt. 
 
A NIVEA Creme volt az első bőrápoló krém, amely világhírre tett szert. Stabil szerkezetének 
köszönhetően a kezdetektől tartósítószer hozzáadása nélkül készül. Már maga az illat is nagyon 
jellegzetes: a NIVEA Creme egy tarka virágcsokorra emlékeztet, amelyben rózsa, liliom és 
orgona dominál egy kis borostyánnal kiegészítve. A NIVEA jelentése hófehér, ami a Latin nix, 
nivis szóból ered (jelentése hó). 
 
A Beiersdorf a "krémek krémje", a NIVEA Creme feltalálása után is folytatta úttörő munkáját 
a modern bőrápolásban és a globális szabványok kialakításában: megalkotta például az első 
fényvédő termékeket, az első testápolókat, az első alkoholmentes after shave-et, az első 
mindennapos használatra kifejlesztett sampont, az első bőrkímélő dezodort és az első, a bőrben 
természetes úton is termelődő Q10 koenzim aktív hatóanyagú öregedésgátló krémet. A 
Beiersdorfnál jelenleg több mint 850 alkalmazott dolgozik világszerte a bőrkutatás és 
termékfejlesztés területén, és a márka 500-nál is több terméket ölel fel. 
 
1911-ben még a kék tégely közel sem volt kék színű. Sárga volt és művészi zöld indák rajzai 
díszítették. A szín egészen 1925-ig nem is változott - ám azóta a NIVEA csomagolás sokkal 
több lett egy egyszerű alumínium dobozkánál: mára a NIVEA márka jellegzetes és egyedi 
szimbóluma. A kék tégely a világ egyik legsikeresebb csomagolása a márkázott fogyasztási 
termékek történetében, amelyet még a logó nélkül is bárki könnyedén felismer. A betűtípus 
(NIVEA bold) kifejezetten a cég számára készült. A logó olyan egyedi, hogy a vásárlók 
többsége még akkor is könnyen felismeri, ha a betűk nagy része takarásban van. 
 

 

 1. ábra Nivea 1911 
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A kék tégely az évek folyamán könnyebbé vált: egy speciális gyártási folyamat lehetővé tette, 
hogy a csomagolás tömege több mint 6%-kal csökkenjen, így megspórolva 120 tonna 
alumíniumot évente. 
 
 

 

2. ábra A Nivea tégely evolúciója 

 

Bővülő termékkínálat, innovatív fejlesztések 

 
Az 1930-as években a NIVEA termékkínálata jelentősen bővült: borotválkozó krém, sampon, 
bőrápoló olaj csatlakozott a családhoz. Az 1930-as évek közepétől a NIVEA-reklámok 
(különösen a mozireklámok) az Elly Heuss-Knapp-féle tipikus NIVEA-stílust tükrözték. Ő 
ismerte fel ugyanis a kék és fehér márkaszínek pozitív asszociációs hatását, és mesterien 
beépítette őket a reklámfilmekbe.  
 
 
 

 
3. ábra Nivea reklám 1935-ből 

 
1936 – Piacra dobják az első NIVEA napolajt 
A nők többsége megszabadult a szoros fűzőtől, és a sportos, egészségesen napbarnított bőrű 
nők testesítették meg az új szépségideált. Egyre több és több városban épültek szabadtéri 
strandok, és divatossá vált a napozás mind az úszómedencék mellett, mind a tengerparton. A 
NIVEA tudósai eközben alapos kutatást végeztek a napsugárzás bőrre gyakorolt hatásairól, és 
bevezették az első fényvédő termékeiket: a NIVEA Nut Oil és Ultra Oil napolajakat. 
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1958- a NIVEA napozó spray piaci bevezetése.  1958-ban bemutatták a legelső napozó spray-
ket, azzal a nélkülözhetetlen technológiával, amely azóta is folyamatosan fejlődik. 
1963 - Megjelenik az első "folyékony" testápoló tej: a NIVEA Milk új emulziós megoldása 
forradalmasítja a szépségipart 
 

 
4. ábra Nivea Milk 1963 

 
A nők egyre magabiztosabbá váltak és a családi élet mellett már a munkában is egyre nagyobb 
szerepet kaptak. Mary Quant óriási divatot teremtett a miniszoknyával, hamarosan nők ezrei 
követték és mutatták meg lábaikat. A NIVEA úttörő szerepet vállalt a szépségiparban az "olaj 
a vízben" típusú emulzió megalkotásával, amely folyékony állagának, könnyű felszívódásának 
hála nagyban megkönnyítette a nők életét. A NIVEA Milk egy olyan, könnyen felszívódó 
testápoló tej, amely gyönyörűvé és rugalmassá teszi a bőrt, úttörő fejlesztésnek köszönhetően 
sokkal kényelmesebben, mint azelőtt bármikor. 
 
1975 - A NIVEA kikövezi az utat a hagyományos fényvédő faktorok számára 
Helmut Newton fotóművész az erotika megjelenítésével új stílust teremtett a 
divatfényképészetben. Ekkoriban a bikinik már egyre kevesebbet takartak, a bátrabb 
napimádók pedig topless feküdtek a strandokon. A napvédelem kiemelkedően fontossá vált - 
és 1975-ben a NIVEA napvédőszerek címkéin már szerepeltek a fényvédő faktorral kapcsolatos 
információk. A fényvédő filter szabványának kifejlesztése hozzájárult ahhoz, hogy a 
fogyasztók összehasonlítsák a különféle napvédő termékek hatékonyságát. Ez a technológia a 
Beiersdorf koncepcióján alapult és hamarosan világszabvánnyá vált a termékkategóriában. 
 
1980 - Megjelenik a NIVEA FOR MEN termékcsalád a férfiak bőrének ápolására. A 
kozmetikai ipar fókuszába a férfiak kerültek - és mindez a NIVEA borotválkozás utáni 
balzsamával kezdődött. 
 
1981-ben a Beiersdorf tudósai kifejlesztették az első stabil "víz az olajban" típusú emulziót a 
NIVEA Milk számára, amely a NIVEA Creme-nél sokkal folyékonyabb állagú. Az újításnak 
köszönhetően lehetővé vált a gyorsan felszívódó bőrápoló krémek alkalmazása a nagyobb 
bőrfelületeken is. 
 
1994 - Megjelenik a NIVEA VITAL - az érett bőr igényeinek megfelelően. Ledőlt egy tabu: a 
magabiztos érettséget népszerűsítő kampánynak köszönhetően az 50 fölöttiek vonzerejét nem 
csak elfogadták, de elkezdték csodálni is. A NIVEA kutatói időközben felfedezték, hogy a kor 
előrehaladtával miként változnak a bőr igényei, és megalkották az érett bőr ápolására 
kifejlesztett termékcsaládjukat, amelynek arca az 52 éves, ősz hajú Susanne Schöneborn lett. A 
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reklámkampány nagy visszhangot kapott és hatalmas sikernek örvendett, hiszen a NIVEA 
VITAL volt az első olyan termékcsalád, amelynek célcsoportját az 50 év feletti nők alkották. 
 

 
5. ábra A NIVEA arca 

 
1998 - A legkeresettebb termék a polcokon: NIVEA VISAGE Q10 - Új, forradalmi felfedezések 
láttak napvilágot a Q10 koenzim bőrben játszott szerepéről, amelyeket a Beiersdorf arra 
használt fel, hogy megalkossa a NIVEA VISAGE Q10-et, amely még ma is a legkeresettebb 
ránctalanító krém. A Beiersdorf elsőként alkalmazta krém összetevőként a bőrben is 
megtalálható aktív hatóanyagot, a Q10 koenzimet, amely antioxidáns hatásának köszönhetően 
felveszi a harcot a bőröregedés ellen. A NIVEA Visage Q10 hamarosan minden idők 
legnépszerűbb, legkeresettebb ránctalanító krémje lett: másodpercenként két darab NIVEA 
Visage Ránctalanító Q10 nappali krémet adnak el a világon!  
 
2004 - Megnyitja kapuit a NIVEA kutatóközpont.  A 16.000 négyzetméteres, a világ 
legmodernebb kutatólaborjai között számon tartott high-tech laboratóriumokkal rendelkező 
hamburgi központ 2004-ben nyitotta meg kapuit. Ma már több, mint 1000 ember dolgozik a 
kutatás, a fejlesztés és a minőségirányítás területén, és közülük 650-en csak a bőrkutatással 
foglalkoznak. 
 
2005 - A NIVEA biztonságossá teszi a napozást az UVB és UVA védelem egyensúlyával. Újra 
divatba jött a világos bőr. A fogyasztók egyre tudatosabbá váltak, és egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott a napsugárzásnak kitett bőr megfelelő védelme. A NIVEA elsőként kínált olyan napvédő 
termékeket, amelyek UV-egyensúlyt biztosítanak, azaz a termékek az UVA védelmet az UVB 
védelemhez igazítják. A NIVEA fejlesztésén alapuló UVA-mérés világszerte elfogadott 
manapság is. 
 
2006 - A NIVEA Ház megnyitja kapuit  
A wellness-hétvégék korában tökéletes helyszínválasztás a NIVEA Ház, amely elsőként 
Hamburgban nyitotta meg kapuit a pihenni és kikapcsolódni vágyók legnagyobb örömére - a 
NIVEA teljes termékkínálatával, valamint tanácsadással és kényeztető kezelésekkel. A Ház 



 

5 
 

akkora népszerűségre tett szert, hogy hamarosan Berlinben, Dubaiban és Bécsben is nyíltak 
hasonló központok. 
 
2008 - Expert Lift - az új termékcsalád ánizskivonattal és hyaluronsavval. - A bőrgyógyászok 
véleménye szerint a hyaluraonsav egyfajta gyógyvarázs a ráncok ellen, ugyanis javítja a bőr 
vízmegkötő képességét. Az ánizs természetes kivonatában megtalálható Bioxilift hatóanyag 
szintén növeli a bőr kollagéntermelését.  
 
2010 - Intelligens hidratálás a NIVEA-tól - Hét év megfeszített kutatómunkája után a Beiersdorf 
kutatói a bőr fiziológiai összefüggésein alapuló tudásukat és eredményeiket ötvözték a Hydra 
IQ megalkotása során. Ez a technológia aktiválja a bőr természetes vízhálózatát. Az intelligens 
hatóanyag 24 órás hidratáló hatásával belülről szabályozza a bőr nedvességellátását. 
Napjainkban ez a fejlesztés megtalálható a NIVEA legkeresettebb testápoló termékei között. 
 

Tények a NIVEA-val kapcsolatban 

 
Minden évben több mint 100 millió klasszikus NIVEA Creme-et adnak el 200 országban 
Hamburgtól a dél-afrikai köztársasági Cape Town-on, az oroszországi Jakutszkon, az új-zélandi 
Wellingtonon, a kanadai Ottawán keresztül a chilei Punta Arenasig. Minden európai piacra 
szánt alumíniumtégelyt a hamburgi központban gyártanak. Minden egyes nap 500 000 kék 
tégelyt préselnek és 50 tonna NIVEA Creme-t állítanak elő. Ez 125 millió NIVEA Creme 
tégelyt és 12 500 tonna krémet jelent évente. 
 
Ma több mint 500 különböző NIVEA termék alkotja a NIVEA márkacsaládját, amely a világ 
egyik legismertebb bőrápolási márkája. Szinte mindenki ismeri Nyugat-Európában. Ugyanígy 
kedvelt Thaiföldön, Brazíliában, Mexikóban, Vietnámban, Kenyában és Ausztráliában, amit jól 
mutat, hogy a márkaismertség ezekben az országokban is közel 100%-os és az Amerikai 
Egyesült Államokban illetve Kanadában is 92%-os. 
 

A Beiersdorf Magyarországon 
 
A mára már számos divízióból felépülő Beiersdorf 100 éve forgalmaz termékeket 
Magyarországon. Az első márkaképviseletek - különösen a Thallmayer & Seitz nagykereskedés 
- sikerén felbuzdulva a társaság 1928. január 1-jén alapította meg első önálló leányválalatát 
Budapesten, amely a Beiersdorf termékeit nem csak forgalmazta hanem gyártotta is. 
   
A vállalat a NIVEA hintőporokon, krémeken, olajokon és szappanokon kívül Hansaplast, 
Leukoplast és Tricoplast márkájú egészségügyi tapaszokat és kötszereket gyártott, illetve 
forgalmazott. A NIVEA termékeket kézileg, kis adagokban készítették és csomagolták. A 
tapasz- és kötszergyártás kezdetben szintén kézi munkával folyt, majd a gyár nagyüzemi 
termelésre tért át. 
  
A cég további fejlődésének 1944-ben gátat vetett a II. világháború, ezután pedig bő két 
évtizedes kényszer-szünet következett. Bár a háború után nem indított újra saját céget 
Magyarországon a Beiersdorf, a piacról mégsem vonult ki teljesen. 1967-ben a Caolával 
kozmetikai cikkek, a Biogallal pedig ragtapaszok gyártására és forgalmazására kötött 
licenszszerződést a vállalat. 
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A rendszerváltás után bekövetkezett gyors gazdasági átalakulás stratégiaváltást tett szükségessé 
a cégnél. Ennek eredményeképpen a Beiersdorf AG 1990 augusztusában információs irodát és 
ügyfélszolgálatot nyitott Budapesten. 1991. november 11-én a Beiersdorf AG 71. 
leányvállalataként bejegyezték a Beiersdorf Kft-t amely 1992 áprilisában megkezdte teljes körű 
tevékenységét. 
  
Az üzletágak közül elsőként a kozmetikai részleg működése indult meg, amely nemcsak a 
Beiersdorf termékeit forgalmazta, hanem a norvég Jordan SA fogkeféinek kizárólagos 
forgalmazója is lett. A tesa márka bevezetésére és a gyógyászati ágazat elindítására 1993-ban 
került sor. A Beiersdorf 2001-ben megszüntette a Jordan fogkefék forgalmazását. A tesa 
termékcsaláddal foglalkozó részleg 2003 januárjában önálló gazdasági társasággá alakult át tesa 
tape Kft. néven. A portfóliótisztítás utolsó lépéseként 2009. június 30-tól megszűnt a kötszerek 
és gyógyászati segédeszközök forgalmazása. 
  
A vállalat ma dinamikusan fejlődik, termékskálája kibővült. A Beiersdorf Kft vezető márkái a 
NIVEA, Labello, Atrix és Hansaplast, valamint a kizárólag gyógyszertárban kapható Eucerin. 
Ezekkel a márkákkal a cég stabil pozíciót szerzett az arc-, haj-, test-, ajakápolás területén, a 
napozótermékek-, férfikozmetikumok- valamint a dezodorok piacán és a babaápolás 
szegmensében is. 

Szegmentáció a NIVEA SUN piacán 
 
A Beiersdorf a kozmetikai ipar egyik vezető nagyvállalata, amely a következő vezető elismert 
márkák tulajdonosa: NIVEA, HANSAPLAST/ELASTOPLAST, ATRIX/ATRIXO, 
LABELLO és EUCERIN. A kiegyensúlyozott és jól irányított márka portfólió fejlesztésével a 
cég az elmúlt években gyors növekedést ért el. A márkaportfóliót olyan termékvonalak alkotják, 
amelyek egymást támogatják, függetlenül attól, hogy melyik termékkategóriához tartoznak. A 
NIVEA kínálatában olyan terméktípusokat találhatunk, mint a női arc- és testápolók, férfi 
borotválkozási kozmetikumok, dezodorok és napvédő termékek.  

 
1. táblázat – A Nivea termékvonalak 

Szappanok, tusfürdők Dezodorok Ajakápolók Napvédők 
NIVEA 

Általános krémek 
és ápolók 

Testápolók Kézkrémek 
Férfi arcápolási 

termékek 
Női arcápolási 

termékek 

 
A NIVEA az egyedi fogyasztói igényeknek megfelelő piaci szegmenseket azonosít. 
Szegmentációra akkor kerül sor, amikor a piacokat olyan részpiacokra (szegmensekre) osztjuk, 
amelyek hasonló módon reagálnak a különböző marketingtevékenységekre. Minden 
szegmensben: 

 olyan fogyasztók szerepelnek, akiknek hasonló igényük és ízlésük van, 
 és olyan termékekkel tehetjük őket elégedetté, amelyek a különleges elvárásaikat/ 

szükségleteiket elégítik ki. 
Ez történhet makro szinten (pl. a teljes egészség- és szépség piac) és mikro szinten (pl. egy 
adott kategória).  
 
A NIVEA SUN® egy nagy nemzetközi, a napvédelem termékcsoportba tartozó márka, amely 
világszerte elismert és élenjár a napvédő kozmetikumok terén végzett kutatásokban és 
fejlesztésekben. A brit piac értéke £ 173.6m, míg 33%-os vásárlási penetrációval rendelkezik. 
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A márka piaci részesedése 17,5%. A napsugárzás elleni védekezés mindenki számára 
kiemelkedő jelentőségű, így a NIVEA SUN márka számára a kulcs a védelem üzenete. A 
NIVEA SUN, amelyet férfiak, nők és gyerekek egyaránt használnak, egy olyan minőségi 
termék, amely minden szükségletet kielégít.  
 
A NIVEA SUN három fő termékszegmense a következő: védelem/napvédők (protection), 
napozás utáni ápolók (after sun), önbarnítók (self-tan). 
 

 
6. ábra A NIVEA SUN termékpalettája 

 

Napvédők/Protection 
Rendkívül fontos, hogy megfelelően védjük bőrünket a nap káros sugarai ellen. Bár nincs olyan 
fényvédő szer, amely teljes védelmet nyújt, a NIVEA SUN termékcsaládban olyan termékeket 
találhatunk, amelyek használatával biztonságban érezhetjük magunkat. A NIVEA SUN a 
termékek használata mellett a védekezés más formáira is ösztönöz (pl. kalap viselése, a déli 
napozás elkerülése). Ez a legnagyobb termékszegmens, mintegy 28%-os vásárlási 
penetrációval. Érték alapján ebben a szegmensben a NIVEA SUN a vezető, ami azt jelenti, 
hogy több pénzt költenek az Egyesült Királyságban a NIVEA SUN napvédőkre, mint bármely 
másik márkára. Amikor napvédő kozmetikumot választunk, két fontos tényezőt kell figyelembe 
venni: a bőrtípust, és a földrajzi elhelyezkedést. Az 2. táblázat a bőrtípus alapján történő 
szegmentálást mutatja be. 

 
2. táblázat – A bőrtípus alapján történő szegmentálás 

Bőrtípus Nagyon világos Világos Normál Sötét 
Hajszín Vörös Szőke Sötét szőke Barna 
Szeplők Sok Néhány Kevés Nincs 
Leégés Nagyon gyors Gyors Normál Lassú 

Barnulás Lassú Lassú Gyors Nagyon gyors 

 
A bőrtípus a gyerekekre és a felnőttekre egyaránt vonatkozik. A gyerekek bőre vékonyabb és a 
védekező mechanizmusuk még nincs teljesen kifejlődve. Ezért extra védelemre szorulnak és 
olyan termékekre, amelyeket speciálisan számukra fejlesztettek ki.  
 
A földrajzi elhelyezkedés és éghajlat figyelembevételével a NIVEA SUN különböző 
termékeket fejlesztett ki a különböző bőrtípusokra. Például akinek világos bőre van 
elképzelhető, hogy Angliában elegendő a 20 faktoros napvédő, míg Barbadoson a 40 faktorosra 
lenne szüksége.  
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3. táblázat – A bőrtípus és hőmérséklet alapján történő szegmentálás 

Bőrtípus 
Mérsékelt 

hőmérséklet 
Meleg hőmérséklet Forró hőmérséklet 

Nagyon világos 30 Faktor 40 Faktor 50+ Faktor 
Világos 20 Faktor 30 Faktor 40 Faktor 
Normál 15 Faktor 20 Faktor 30 Faktor 

Sötét 15 Faktor 15 Faktor 30 Faktor 
Gyerekek 30 Faktor 50+ Faktor 50+ Faktor 

 
Napozás utáni ápolók 
Ebben a szegmensben is a NIVEA SUN a piacvezető az Egyesült Királyságban. Ez a szegmens 
rendkívül gyors növekedést mutat. 

 
Önbarnítók 
A védekezés és a napozás utáni ápolókkal szemben ez a kategória többnyire kozmetikai célt 
szolgál. Sok felnőtt azért használja az önbarnítókat, hogy egész évben szép barna legyen a bőre. 
 

Márka vízió 
A márka vízió azt fejezi ki, hogy mit szeretnénk elérni a márkával a jövőben. A NIVEA SUN 
víziója a következő: „Az Egyesült Királyságban a NIVEA SUN legyen a piacvezető (number 
one) márka a napvédő termékek piacán, ami a penetrációt, az értékesítést és a kedveltséget 
illeti.” A penetráció mutatószám a tényleges vásárlók százalékos arányát mutatja a potenciális 
vásárlók számához viszonyítva. Az értékesítést értékben (a termékre költött pénz) vagy 
mennyiségben (eladott mennyiség) is kifejezhetjük. A kedveltség az élvezettel és az örömmel 
áll kapcsolatban. Ha az emberek szeretnek egy márkát/terméket, akkor a jövőben is 
keresni/vásárolni fogják. A vízió elérésének kulcsa, hogy innovatív megoldásokat kínáljunk a 
piaci szükségletekre válaszul. Ez a NIVEA SUN kulcs sikertényezője, amit a fogyasztók 
folyamatos szegmentálásával ér el, annak érdekében, hogy: 

 hatékonyan elégítse ki a fogyasztói igényeiket, és/vagy 
 új piaci lehetőségeket fedezzen fel, vagy teremtsen. 

 

Fogyasztói szegmentáció 
A szegmentáció szerepe vitathatatlan a NIVEA SUN piaci sikerében és lehetővé teszi a márka 
portfólió számára, hogy több, mint 40 olyan terméket foglaljon magába, amelyek egytől-egyig 
eltérő fogyasztói igényeket elégítenek ki. A szegmentáció során a következő tényezőket 
használják szegmensképző kritériumokként (lásd 7. ábra). 
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7. ábra A szegmentálás folyamata a NIVEA SUN piacán 

Demográfiai tényezők 

A különböző demográfiai csoportok eltérő módon viselkednek. Lényeges különbségek 
figyelhetőek meg a férfiak, nők és a gyerekek napozási és a káros sugarak elleni védekezési 
szokásaik között. A férfiak a kényelmet és a praktikus használatot preferálják (spray), míg a 
nők inkább a termékeket luxusjellegét élvezik. A szülők a gyermekeik számára a lehető 
legnagyobb védelmet kívánják nyújtani. A legfrissebb kutatási eredmények szerint a 
napvédelem fontosságának felismerése (tudatosság) szintje függ a jövedelemtől és a társadalmi 
osztálytól.  
 

Attitűd  

Ez a legfontosabb szegmentációs változó. A fogyasztók attitűdje a napvédő termékek iránt 
befolyásolja a vásárlásaikat. A NIVEA SUN rendszeresen végez piackutatást annak érdekében, 
hogy megértsék a fogyasztók attitűdjét. Ez magába foglalja az országos szinten reprezentatív 

Attitűdök 

Felhasználási terület Keresett előny 

Kulcs fogyasztói szegmensek 

Önbarnítók Elsődleges napvédő 

használók 

 lelkiismeretes 

napimádók 

 naiv szépség 

tudatosak 

 aggódó 

fogyasztók 

Másodlagos napvédő 

használók 

 napkerülők,  

 gondatlan napozók 

Demográfiai tényezők 
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mintán végzett kérdőíves megkérdezéseket és fókuszcsoportos kutatásokat egyaránt. Ez utóbbit 
azért használják, hogy megvitassák az egyéni bőrvédelmi szokásokat és preferenciákat. 
 

Kulcsszegmensek 

A fenti kutatások alapján 5 fogyasztói szegmens került beazonosításra a napvédők és napozás 
utáni termékek esetében: 

 Aggódó fogyasztók, akiknek a „jó szín” egyáltalán nem fontos. Ezek a fogyasztók 
tudatában vannak a napsugárzás káros hatásának, félnek tőle, és olyan napvédő terméket 
választanak, amelyek a legnagyobb védelmet ígérik, a legnagyobb faktorszámmal 
rendelkeznek. 

 Napkerülők, akik a napot és a napvédő szereket egyaránt kerülik, mert a használatukat 
nyűgnek tartják. Nem valószínű, hogy ez a csoport napvédő termékeket fog vásárolni. 
Oktatással ez a szegmens talán meggyőzhető arról, hogy könnyedén alkalmazható 
termékeket, például spray-ket használjanak. 

 Lelkiismeretes napimádók, akik imádják a napot és szeretnek megbízható márkájú 
napvédőt alkalmazni a megfelelő faktorszámmal. Tisztában vannak a napvédelem 
fontosságával és minden ezzel kapcsolatos tudásukat használják is, amikor a 
bőrtípusuknak megfelelő termékeket vásárolnak. 

 Gondatlan napozók, akik imádják a napot, de nem védekeznek a káros sugarak ellen. 
Ezen csoport számára a barnulás a fontos, és nem a védelem. Nem aggódnak a 
hosszútávon jelentkező károsodás miatt, és ha egyáltalán használnak valamilyen 
terméket, az alacsony faktorszámú lesz.  

 Naiv szépség tudatosak, akik szeretik, ha szép színük van. Felismerik, hogy a védelem 
fontos, de nem értik a faktorszám lényegét. Ettől függetlenül lehet, hogy ezeket a 
fogyasztókat is érdekelni fogják a napvédő termékek alapjellemzői (pl. faktorszám), de 
inkább a nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező termékeket fogják vásárolni (pl. 
mousse).  

 
A fogyasztói szegmenseket az attitűddel kapcsolatos kérdések elemzése után határozták meg. 
Az attitűd két fő aspekusa a felhasználási területre és a keresett termékelőnyre vonatkozott.  
 
Felhasználási terület (hol?) – pl. nyaraláskor, szabadtéri sportok űzése során, kertészkedéskor, 
munkavégzés során. Ez leginkább a termék SPF értékére van hatással, pl. egy egyiptomi 
nyaralás során nagyobb faktorszámú termékre lesz szükségünk, mint ha Angliában 
dolgozgatunk a kertünkben. Emiatt találhatók a NIVEA Sun termékcsaládban 4-től 50-ig 
terjedő faktorszámú termékváltozatok. Sok kutatás eredménye szerint  a fogyasztók több, eltérő 
faktorszámú terméket is megvásárolnak, hogy mindig a megfelelő védelmet tudják biztosítani 
a bőrüknek attól függően, hogy éppen hol és mivel foglalkoznak. A faktorszám egyedül 
azonban nem alkalmas a fogyasztói szegmensek elhatárolására. 
 
A keresett termékelőny A napvédelem a legfontosabb termékelőny, de az a mód, ahogyan ezt 
a termék biztosítja szegmensenként eltérő lehet. A férfiak számára például fontos a kényelmes 
használat, ezért ők a spray formátumú termékeket preferálják, míg a gyerekek számára a szülők 
a legnagyobb faktorszámú termékeket fogják keresni a maximális védelem érdekében. A 
keresett termékelőny szegmentumonként is eltérő lehet.  
Amíg az aggódó szegmensbe tartozók a megfelelő védelmet biztosító (SPF 30) termékeket 
keresik, addig a naív szépségtudatos fogyasztók a termékek luxusjellegében lelik örömüket. 
Ugyanez vonatkozik a különleges bőrtípussal rendelkező fogyasztókra, akik speciális 
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termékeket keresnek. Felismerve azt, hogy ők egy külön szegmenst alkotnak, a NIVEA 
számukra vezette be az érzékeny bőrűek részére készült készítményeket. 
 
Az önbarnítók szegmentációja 
Az önbarnítók piacán használt szegmentációs változók  nagy mértékben eltérnek a fentiektől. 
Ebben az esetben a termékek kozmetikai előnyei sokkal fontosabb szerepet játszanak. 
     
 

Márkázási stratégia 
A NIVEA SUN alapvető termékelőnye a védelem. A termékelőny legfontosabb összetevői a 
következők: 

 egyszerű: A NIVEA SUN egyszerűvé teszi a napvédelmet.  
 biztonságos: A fogyasztók oktatása arra vonatkozóan, hogy a védelem biztonságosabb 

barnulást tesz lehetővé.  
 azonnal ható: Az azonnali védelem üzenetének megerősítése.  

 
Ez utóbbi az azonnali védelmet nyújtó termékre vonatkozik, amelyet a NIVEA SUN fejlesztett 
ki vezetett be 2005-ben. Ez a termék azonnali és teljes védelmet nyújt az UV-A és UV-B 
sugarak ellen egyaránt. Ezt a terméket akkor fejlesztették ki, miután a fogyasztói magatartás 
kutatásokból az derült ki, hogy a fogyasztók gyakran nem alkalmazzák szakszerűen, 20-30 
perccel a napozást megelőzően a napvédő termékeket. 
 
A NIVEA SUN az innovatív termékfejlesztés stratégiáját követi annak érdekében, hogy elérje 
a hosszú távú célkitűzéseit. Ez olyan új termékek bevezetésével valósul meg, amely lehetővé 
teszik a fogyasztói igények minél teljesebb kielégítését. A könnyen alkalmazható spray 
formátumú termékek, amelyek különösen az urak körében népszerűek; a gyerekek számára 
fejlesztett színes készítmények, amelyek szórakoztatóvá teszik a termékek használatát 
körükben, vagy az azonnali védelmet nyújtó termékek kitűnő példái az innovatív 
termékbevezetéseknek. 2006-ban a NIVEA SUN kifejlesztette a tartósan vízálló terméket a 
gyerekek számára, amellyel 80 percről 120-ra növelte a védelmet. Ez lehetőé teszi a gyerekek 
számára, hogy biztonságosabban és több ideig maradhassanak a napon.  
 
A NIVEA SUN innovatív marketingkommunikációt folytat. A napvédelem termékek legfőbb 
vásárlói a nők, akik a család számára vásárolnak ilyen termékeket és akiket az ATL eszközök 
használatával próbál elérni a NIVEA. Viszont 2005-ben közvetlenül a férfi fogyasztók számára 
is elindítottak egy kampányt, amely a humor oldaláról közelítette meg a témát.  
A gyermekek még nem vásárlók, de ők a jövő fogyasztói, és a nevelés, tudatosság révén 
befolyásolhatóak. Ezért pl. az Egyesült Királyságban a ’Sun Sense’ program keretében évente 
több, mint 10000 ajándékcsomagot osztanak szét az általános iskolások tanárai között. 
A folyamatos szegmentáció elengedhetetlen ahhoz, hogy követni tudják a változó fogyasztói 
igényeket. Ez segít abban, hogy megfelelő termékeket fejlesszenek ki.  
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A Pearl and Beauty dezodor termékfejlesztése 
 

A marketingkutatás szerepe a termékfejlesztési folyamatban 
A piackutatás egy olyan folyamat, melynek során a vállalatok kitalálják a fogyasztók igényeit, 
kívánságait, vágyait. Ez teszi lehetővé egy új termék sikeres kifejlesztését. A Beiersdorf 
célkitűzései világosak. Arra törekszik, hogy a legközelebb kerüljön a fogyasztókhoz, 
függetlenül attól, hogy melyik országban élnek. Vezető innovátorként a Beiersdorf aktívan 
alakítja piacait és új trendeket hív életre. Ezen termékek bevezetése vezetett a hosszú távú 
globális növekedéshez. 
 

A piackutatás és az új termékfejlesztés kulcslépései 

A piackutatás magába foglalja az információk szisztematikus gyűjtését, rögzítését és elemzését 
a vevőkre, versenytársakra és a piacra vonatkozóan. A piackutatás abban segít, hogy a vállalat 
létrehozzon egy aktuális és releváns termékportfóliót. Egy jó minőségű piackutatással 
megalapozhatjuk az üzlet jövőjét, és támogathatjuk a külföldi leányvállalatokat. A kutatások 
arról is információval szolgálhatnak, hogy egy új termék kifejlesztésével lefedjük-e a globális 
piacon lévő fogyasztói igényeket.  
 
A 4. táblázat bemutatja, hogy hogyan támogatja a piackutatás az új termékek fejlesztését. 
 

4. táblázat A marketingkutatás és a termékfejlesztés kapcsolata 

Marketingkutatás folyamata Új termék fejlesztése 
Primer és szekunder kutatások a fogyasztók 

véleményéről és termék szükségletéről 
A fogyasztói vélemények és a termékszükségletek 

azonosítása 
Koncepció, térfogat és csomagolás tesztelés Termék koncepció és csomagolás kifejlesztése 
Fogyasztói magatartás kutatás a használatra 

vonatkozóan 
Terméktesztelés 

Pre-teszt az imázsra és a reklámra vonatkozóan Márka pozícionálása és reklámtervezés 
In marketing monitoring Termékbevezetés 

 

A fogyasztói vélemények és termékszükségletek azonosítása 

A marketingkutatást a fogyasztókkal érdemes kezdeni. Ennek két célja van: 
 A vállalat tájékoztatása a fogyasztói igényekről és vágyakról. Milyen trendek 

uralkodnak a piacon? Mi kell pontosan a fogyasztónak? 
 A fogyasztóknak megadni a lehetőséget véleményük és elképzelésük ismertetésére 

annak érdekében, hogy a termékek és szolgáltatások létrehozásánál figyelembe vegyük 
ezeket. 

 
Manapság a vállalatok egy gyorsan változó világban tevékenykednek, amely megnöveli a 
fogyasztók választási lehetőségét. Lényeges, hogy a vállalat ismerje piacát és fogyasztóit, 
mielőtt egy új terméket fejleszt. A következő kérdésekre keressük a választ: 

 Kik alkotják a célpiacot? Mire vágynak pontosan egy dezodor kapcsán? 
 Van különbség a piacon lévő termékek és a fogyasztói igények között globálisan? 
 Min változtat a verseny? Milyen pozíciónk van a piacon? 

 
A termékfejlesztésnél figyelembe kell venni a fogyasztói magatartást, attitűdöt, hiedelmeket. 
Ez nem más, mint a fogyasztók kívánságainak és vágyainak kifejezése. Kiindulási pontként a 
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legfontosabb, hogy az új termék helyet kapjon a célcsoport életében. A különböző országokban 
élő emberek életmódja, fogyasztói szokása eltérő. Az jelentette a kihívást a NIVEA számára, 
hogy olyan terméket fejlesszen ki, amelyet kedvelni fognak a fogyasztók az egész világon. 
A dezodorok kategóriájában a NIVEA több szekunder kutatást is tanulmányozott annak 
érdekében, hogy megismerjék a fogyasztók véleményét és elvárasait ezen termék esetében. 
Ezek a kutatások különböző piacokhoz kapcsolódtak és helyi piackutatók készítették. A 
következő témákra terjedtek ki: 

 Fogyasztói használat és attitűd (Egyesült Királyság, Franciaország, USA), 
 A Fragrance House által elvégzett külső tanulmány, amely a különböző illatok 

emberekre gyakorolt hatását vizsgálta. 
 
A kutatócsoport úgy érezte, hogy a szekunder kutatások nem tartalmaztak elegendő új ismeretet 
a fogyasztókra vonatkozóan. Ezért primer kutatásokat végeztek a kulcspiacokon (Németország, 
Franciaország, Egyesült Királyság, USA). Ezt helyi marketingkutató menedzserek segítették. 
A cél az volt, hogy megértsék a dezodor használati motivációt a női fogyasztók körében.  
Primer kutatást akkor használunk, ha nem áll rendelkezésre adat, amely megválaszolná 
kérdéseinket. A kutatás során fókuszcsoportos megkérdezés is történt. A következőkben 
néhány megállapítást olvashatnak erre vonatkozóan: 

 Folyamatosan növekszik a női borotvahasználat. Egész szezonban, és nemcsak nyáron 
foglalkoznak hónaljuk szőrtelenítésével. 

 A nők egyre jobban törődnek hónaljuk állapotával. 
 A női vonzósághoz az ápolt hónalj is hozzátartozik. Ez érzékiséget és nőiességet 

jelképez. 
 A dezodor szegmens továbbra is inkább a funkcionalitásra összpontosít, és nem 

sorolható a szépítő termékek kategóriájába. 
 
A piackutatás egy felderítetlen piaci potenciált szolgáltatott a NIVEA számára. A márkának 
nincs olyan speciális terméke, amely a női „hónalj szépségével” foglalkozik. Közvetlen 
versenytárs sincs a piacon. Ez egy jó lehetőséget jelentett egy új termék kifejlesztésére. 
 

A fogyasztói elképzelésektől a termékkoncepciókig 
A NIVEA különböző ötleteket fogalmazott meg, hogy mi alapján lehet a fogyasztói igényeket 
csoportosítani: 

 termék kinézete, 
 csomagolás, 
 összetevők, 
 illat. 

 
Ezekből az ötletekből alakította ki a marketingcsoport a különböző termék koncepciókat. A 
koncepciók tartalmazzák az egyedi termék tulajdonságokat, előnyöket és azt, hogy hogyan 
tudják kielégíteni a fogyasztói igényeket. Fontos, hogy a vállalat tisztában legyen azzal, hogy 
mely koncepciót kedvelik a leendő fogyasztók. A marketingkutatás során kiderül, hogy az adott 
koncepció működni fog-e vagy sem. A megkérdezetteket az elérni kívánt célcsoport jelenti, 
mely a Pearly and Beauty® termék esetében a 18-35 év közötti, szépségükkel foglalkozó 
hölgyek, akik követik a divatot és olyan terméket keresnek, amely különösen előnyös számukra. 
Kvantitatív kutatást a két tesztpiacon, Franciaországban és Németországban végeztek. Egy 
olyan nemzetközi vállalatnak, mint a Beiersdorf több, mint egy piacon kell tesztelnie az új 
terméket, hogy érzékelje a globális fogadtatást. A koncepciók tesztelésénél a válaszadó csupán 
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egy koncepciót látott. Ez megakadályozza, hogy a válaszadó elfogult legyen, ugyanannak a 
terméknek több variációja láttán.  
 
Több kritériumot használtak a termék tesztelése során: 

1. Dezodor kategóriában történő teljesítménymérés, melybe benne van a nedvesség, a 
szárazság és az illat. Az új koncepciónak rendelkeznie kell az alapvető előnyökkel. 

2. A termék jellemzők hordozzák az újdonságot és feleljenek meg a NIVEA alapértéknek. 
Az új Pearl and Beauty termék jelentős előnyökkel rendelkezik a többi dezodorhoz 
képest, mert selymessé és gyönyörűvé varázsolja a hónaljat. A fogyasztóknak meg kell 
érteniük és észre kell venniük ezeket az előnyöket. 

3. Fontos, hogy a fogyasztónak szüksége legyen a termékre és meg is vásárolja azt.  
  

 

 
8. ábra - A gyöngyházfényű termék 

A következő lépésben egy kutatócsoport tesztelte a különböző névváltozatokat és dizájnt a 
csomagolás kialakításához. A csomagolási dizájn nagyon fontos szerepet játszik a termék 
imázsának a kommunikálásában. A Pearl and Beauty márka a nőiességet és a kifinomultságot 
hangsúlyozza a kommunikáció során. A rózsaszín egy magától értődő színválasztás lett a 
csomagoláshoz. Ezen kívül a termék gyöngyház-színű puha műanyag csomagolást kapott azért, 
hogy ezzel is kihangsúlyozzák a „gyöngy kivonatot” a termékben. 
 
A kvantitatív piackutatással számos dizájn ötletet teszteltek. Ezen túlmenően a kutatás segített 
megjósolni az eladható termékmennyiséget az új termékből, meghatározni az optimális eladási 
árat és azt, hogy mennyien fognak átváltani az új termékre a már meglévő NIVEA dezodorok 
használói és a konkurens márkák fogyasztói közül. 

 

Terméktesztelés, márkapozícionálás, reklám 
Az eddig ismertetett szakaszok során kifejlesztésre került az a termékkoncepció, amelyet a 
fogyasztók relevánsnak tartanak és amelyet meg kívánnak vásárolni. A koncepció kifejlesztése 
után a következő lépés a terméket a tényleges vásárlók körében teszteljük. Sok termékbevezetés 
a nagyszerű kampány ellenére is elbukik.  Ennek az az oka, hogy a termék nem váltja be a hozzá 
fűzött reményeket.  
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A következő szakaszban a piackutató csapat egy termék-használati tesztet végzett. Ennek során 
a célcsoportba tartozó nők számos országban márkajelzés nélküli új termékeket kaptak 
tesztelésre.  A dezodorokat márkajelzés és felirat nélküli tégelyekbe csomagolták, így a 
fogyasztók nem tudták, hogy ki a termék gyártója és milyen fajta termékekről van szó. Ugyanis 
nagyon gyakran a fogyasztók a terméket a reklámok és a csomagolás alapján ítélik meg. Ez 
még a kipróbálás előtt elfogultságot eredményezhet egy márka iránt. 
Azt kérték a tesztelőktől, hogy használják egy hétig az új dezodort. Naplót vezettek, hogy mikor 
használták és különböző kritériumok alapján pontozták a terméket. Ezek a következők voltak: 

 Egész nap száraz érzés biztosított? 
 Naponta többször is kellett használni? 
 Tetszett az illata? 
 Egész nap tartott-e a hatása? 
 Megbízható volt a dezodor? 

A fogyasztók a „márkázatlan” terméket a jobb hónaljukon „tesztelték”, míg a baloldalon az 
eddig használt dezodorjukat alkalmazták. Ez segített a fogyasztóknak abban, hogy megítéljék, 
hogy a márkázatlan termék van-e olyan jó, mint amit eddig használtak, vagy esetleg attól is 
jobb.  Ez a felmérés a márkaváltási hajlandóságot is megmutatta. A teszt eredménye nagyon 
pozitív volt. A legtöbb fogyasztó imádta a termék illatát és kellemes érzés volt számukra a 
termék használata a bőrükön.  A minta ugyanolyan jónak bizonyult teljesítmény szempontjából, 
mint a már piacon lévő termékek. A kipróbálás után a legtöbb fogyasztó azt állította, hogy az 
eddigi dezodorát szívesen lecserélné a „márkázatlan” termékmintára.   
 
A marketingeseknek tehát volt egy olyan termékkoncepciójuk, amelyet a fogyasztói 
tapasztalatok is visszaigazoltak. Olyan névvel és csomagolással rendelkezett a termék, amit a 
célpiac is kedvelt. Már csak annak az ellenőrzése maradt hátra, hogy az új termék beillik-e a 
NIVEA dezodorok márka pozícionálásának sorába. A márka pozíciója az a speciális rés a 
piacon, amelyet a márka el kíván foglalni. 
A Pearl and Beauty NIVEA dezodor egy csipetnyi kifinomultságot és eleganciát kölcsönöz a 
NIVEA dezodor márkaszemélyiségének. Ez még vonzóbbá, modernebbé és egyedibbé tette a 
terméket  a trendi, fiatal női fogyasztók számára. 
A következő lépés egy reklámügynökség megbízása volt annak érdekében, hogy elkészítsék az 
új termék bevetéséhez szükséges marketingkommunikációs kampányt. A marketingkutatás 
során a csoport tesztelhette, hogy vajon hogyan fogja fogadni a célcsoport az egyes 
reklámötleteket. Tulajdonképpen a reklám forgatókönyv ötleteket tesztelték. A cél az volt, hogy 
a legjobb ötleteket értékeljék a következők figyelembevételével: 

 Izgalmasnak, a többitől eltérőnek találták-e a reklámot? 
 Hiteles volt-e a fogyasztó számára? 
 Az új termék esetében a megfelelő dolgokat kommunikálták-e? 
 Elég meggyőző volt-e a fogyasztók számára, hogy megvásárolják a terméket? 

 
Miután az új terméket bevezetik és a fogyasztók ténylegesen meg tudják vásárolni azt, a kutatási 
folyamat még nem ér véget. Az új termékkel kapcsolatos fogyasztói vélemények folyamatos 
nyomonkövetése (consumer tracking) a siker előfeltétele. Ez magába foglalja a fogyasztók napi 
szintű megkérdezését arról, hogy használják-e a terméket, és ha igen, akkor mit gondolnak róla, 
és miért vásárolnák meg, vagy vennének helyette mást. 
A Beiersdorf egyéb szekunder adatokat is használ, pl. fogyasztói panel adatokat és EPOS 
adatokat (Elektronic Point Of Sales) is alkalmaz. Ezek segítségével nyomon követhető a termék 
értékesítési hatékonysága a bevezetés és az egész életciklus során és maximalizálható az új 
termék megtérülése (ROI) az elégedett, boldog és lojális fogyasztókon keresztül. 
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Marketingtervezés a NIVEA FOR MEN piacán 
 
A NIVEA a világ egyik legelismertebb márkanév a bőr- és szépségápolási piacon. Az első 
krémet 1911-ben dobták piacra NIVEA márkanév alatt, de mára már 14 termékvonal tartozik 
világszerte e márkanév alá a babaápolási termékektől, a testápolási termékeken keresztül a 
hajápolási termékekig. 

1980-ban, amikor a Beiersdorf, a NIVEA márkatulajdonosa piacra dobta a NIVEA FOR 
MEN® termékcsaládját az egész világon úttörőnek számított a borotválkozás utáni (aftershave) 
balzsamával. Ez volt az első olyan balzsam a piacon, amely nem tartalmazott alkoholt, ami 
irritálhatja a bőrt. A termék nagy népszerűségnek örvendett a fogyasztók körében.  

1993-ban egy még több terméket tartalmazó, férfiak számára kifejlesztett bőrápolási 
termékpalettát vezettek be a NIVEA FOR MEN márkanév alatt. Ennek az egyik oka az volt, 
hogy a férfi kozmetikumok társadalmilag elfogadottá váltak. A vállalati piackutatások azt 
mutatták, hogy a férfiak többnyire olyan terméket akarnak használni, amelyek megvédik arcukat 
borotválkozás után. A férfiak olyan termékeket voltak hajlandóak megvásárolni, amelyek 
csökkentik a borotválkozás utáni irritációt és megnyugtatják, ápolják a bőrt az arcukon. 

Az Egyesült Királyságban 1998-ban vezették be a NIVEA FOR MEN márkát. Ebben az 
időben a férfi bőrápolási termékek (arc- és borotválkozó készítmények) éves bevétele  
68 millió £ volt az Egyesült Királyságban, míg a férfi arcápolási termékek iparága 
7,3 millió £ értéket képviselt. A férfi bőrápolási termékek értékesítése folyamatosan növekedett 
a NIVEA FOR MEN bevezetése óta, és a piac 2008-ban több, mint 117 millió £-ot tett ki, 
melyből a férfi arcápolási termékek 49 millió £ értékben részesedtek. 

A NIVEA FOR MEN a piaci részesedésének növelése mellett kötelezte el magát az 
Egyesült Királyságban a férfi bőrápolási termékek piacán. A következő bekezdések azt 
tárgyalják, hogy a NIVEA hogyan vezette be újra a NIVEA FOR MEN termékvonalat 2008-
ban. Az újrabevezetés érdekében a cég egy marketing tervet készített és olyan marketing 
tevékenységek végrehajtásába fogott, amelyek alkalmassá tették a tervben meghatározott célok 
elérését.  Közben meg kellett felelniük a változó fogyasztói elvárásoknak, alkalmazkodni kellett 
a külső körülmények megváltozásához és a változó üzleti célokhoz. 
 

A marketingterv 
 
Az üzleti tervben a vállalat meghatározza azt az irányt, amerre haladni szeretne és annak 
menetét, hogy miként tudja elérni az egyes célokat. Az átfogó üzleti terv létfontosságú része a 
marketingterv. A két terv közötti összefüggést a következő ábra mutatja. 
 

5. táblázat Az üzleti terv kulcselemei 

Üzleti célok 
Üzleti terv 

Termékek és szolgáltatások, illetve ezek pozíciója a piacon 
Piaci adatok, beleértve a piac méretét, trendeket és versenytársakat 

Gyártási és működési terv Marketingterv 
Pénzügyi információk beleértve a költségvetést 

 
A marketing magába foglalja a fogyasztói szükségletek azonosítását, előrejelzését és 
kielégítését. A marketingtervben előre meghatározott célok és feladatok szerepelnek és az ezek 
megvalósításához szükséges cselekvési terv. A marketingterv bármilyen időperiódusra 
vonatkozhat, de általában az elkövetkező 1-5 évre szóló tevékenységeket tartalmaz az egész 
vállalat vagy egy-egy márka szintjén értelmezve. 
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A terv fő részei a következők: 
 SWOT- és versenyelemzés – azért, hogy fel tudjuk mérni, hogy hol tart a vállalat vagy 

a márka jelenleg, és hol tartanak a versenytársak, 
 célkitűzések – mit akarunk elérni, 
 marketingstratégia – hogyan tudjuk elérni a célkitűzéseket, 
 értékesítési előrejelzés – valószínűsíthetően mennyivel lehet növelni az értékesítést, 
 költségvetés – mennyibe fog kerülni a marketingtevékenység és miből tervezzük ezt 

finanszírozni, 
 értékelés – hogyan fogjuk megfigyelni (monitoring) és mérni a marketing 

tevékenységek hatását. 
 
A marketingtervnek nincs meghatározott modellje. A márka méretétől, az időtartamtól, 
valamint a piac és a gazdaság viselkedésétől függ a terv szerkezete és részletezettsége.  
 

A piac felmérése 
Az első lépés a marketingterv kialakításában a vállalat, valamint termékeinek és márkáinak az 
értékelése. Ez magába foglalja a márkapozíció és a piac állapotának az értékelését. A NIVEA 
FOR MEN márkának tudnia kell, hogy mit akarnak a férfi vásárlók és milyen versenytárs 
termékek léteznek. A célpiac kijelölésénél a férfiak mellett a nők is fontos célcsoportot 
jelentenek. Ez azért van, mert a nők gyakran vásárolnak férfiak számára kifejlesztett (bőr) 
ápolási cikkeket a partnerük számára, vagy segítenek a férfiaknak kiválasztani a számukra 
megfelelő terméket.  
A NIVEA FOR MEN a piac felmérése érdekében SWOT elemzést végzett. Ezzel 
részletezhetjük a belső erősségeket és gyengeségeket, éppúgy, mint a külső lehetőségeket és 
veszélyeket. 
 

Erősségek Gyengeségek 

 A NIVEA FOR MEN az Egyesült 
Királyságban piacvezető volt a férfi 
arcápolási márkák között, amely erős 
márkaismertséget eredményezett. 

 A cég pénzügyileg stabil, így megvan a forrás 
arra, hogy erős marketingkampányt 
folytassanak. 

 A személyzet megfelelő kompetenciákkal 
rendelkezik – kutatók, akik olyan terméket 
képesek létrehozni, amelyre a férfiaknak 
szükségük van és a marketingesek, akik 
hatékonyan tudják támogatni ezeket a 
termékeket. 

 A termékskála megfelel-e még a célcsoport 
számára? 

 Megfelelő az értékesítés hálózata és 
intenzitása? 

 Aktuális a marketingkutatás? 

Lehetőségek Veszélyek 

 A férfi bőrápolási termékek piaca tovább 
bővül.  

 A vállalat előnyt akart kovácsolni a 
társadalmi attitűdök megváltoztatásával. A 
férfiak egyre nyitottabbá és fogékonyabbá 
váltak az arcápolási cikkek iránt, az ezekkel 
szembeni ellenállásuk lecsökkent. 

 A fogyasztók egyre többet tudnak a 
termékekről és egyre ártudatosabbak. 
Gyakran várják el az értékesítés ösztönzési 
tevékenységeket, például a kedvezményeket, 
akciókat. 

 Az új versenytársak belépésének kockázata 
megjelent a piacon. NIVEA FOR MEN-nek 
meg kell különböztetni termékét annak 
érdekében, hogy a növekvő versenyben a 
marketingtevékenység pozitív ROI-t 
eredményezzen. 

9. ábra SWOT elemzés 
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Célkitűzések meghatározása 
A sikeres marketingterv az egyértelmű és releváns célkitűzések meghatározásán múlik. 
Ezeknek  közvetlen összefüggésben kell lennie a vállalat átfogó célkitűzéseivel. Másképpen 
megfogalmazva, a marketingtervnek illeszkednie kell a teljes vállalati stratégiába, amit az üzleti 
tervben határoznak meg. A Beiersdorf a következőképpen fogalmazta meg fő üzleti célját: „A 
fő célunk minőségi növekedésen keresztül növelni a piaci részesedésünket. Ugyanakkor tovább 
szeretnénk javítani a jó megtérülési mutatóinkat úgy, hogy a jelenlegi és jövőbeli innovációink 
segítségével elégítjük ki a fogyasztói igényeket.  Ez fog számunkra erős pozíciót biztosítani a 
globális versenykörnyezetben.” 
 
A marketing csoport az alábbi célkitűzéseket definiálta a NIVEA FOR MEN újrabevezetése 
során, amit SMART betűszóval illetett: 

 specifikus (specific),  
 mérhető (measurable),  
 elérhető (achievable),  
 reális (realistic): a rendelkezésre álló erőforrásnak megfelelő, és  
 időkorlátos, határidős (time constrained): egy adott időpontig teljesítendő. 

A marketing csoport kutatási adatokat használt, hogy előre jelezzék a piacon lévő trendeket a 
következő 3-5 évre. Ez abban segített nekik, hogy speciális célokat fogalmazzanak meg az 
értékesítés, piaci részesedés növelésére és a márkaimázs javítására. 
 
A Beiersdorf elhatározta, hogy növeli a NIVEA FOR MEN piaci részesedését az Egyesült 
Királyságban, de ezzel egyidejűleg a férfi bőrápolási termékek piacának a növelését is célként 
tűzte ki maga elé. A cél az, hogy egyre több férfi vásároljon bőrápolási terméket. Ennek egyik 
kulcsa, hogy egyre több férfi jusson el a mérlegelési fázisból a tényleges vásárlásig. A másik 
pedig az, hogy a nők is egyre több férfi bőrápolási terméket vásároljanak. A kutatások 
kiderítették, hogy a nők kezdeményező szerepet töltenek be a férfi bőrápolási termékek 
vásárlása során, sokszor ők vásárolnak ilyen termékeket a férfiak számára. Ezt az információt 
az értékesítés növelésére használta a cég. Emellett a Beiersdorf másik fő célja a NIVEA FOR 
MEN márkaimázsának az újrapozícionálása volt. A NIVEA márka mindig olyan jó minőségű 
termékeket jelentett, amelyek megbízhatóak, felhasználó barátok, és amelyek jó ár-érték arányt 
képviselnek. A márka alapvető értékei a biztonság, a bizalom, a közelség és a hitelesség. Ezeket 
az értékeket kell erősíteni és kiterjeszteni az újrabevezetés során annak érdekében, hogy egyre 
több férfi és nő gondoljon a NIVEA-ra elsőként, ha a bőrápolási termékeket szeretnének 
vásárolni. 
 

Marketingstratégia 
Ezek után a NIVEA FOR MEN csapat marketingstratégiákat alkotott, hogy megvalósítsa 
céljait. Ezeket a stratégiákat a vezetőség által meghatározott költségvetésből elérhető célok 
alapján dolgozták ki.  
A NIVEA FOR MEN fő megkülönböztető jegye az, hogy a termékfejlesztést a fogyasztói 
igényeknek megfelelően végezték. Ez a fő oka annak, hogy az Egyesült Királyságban a márka 
2008-ban piacvezető volt a férfi arcápolási termékek piacán. 
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Marketingkutatás 

 piacelemzések 
 fogyasztói magatartás kutatások eredményei 
 Beiersdorf Bőr Kutatási Központ (650 kutató) 

2 stratégia 

 a termékek formulájának javítása 
 a NIVEA FOR MEN termékvonal kiterjesztése 

 új formulák az újrabevezetéshez 
 új magas minőségű termék 

 Eredmény: több, mint 20 termék 

Arctisztítás Borotválkozás 
Borotválkozás 
utáni termék 

Arcápolás 

10. ábra A marketingtervezési folyamat 

 
Az újrabevezetés marketing stratégiájának másik meghatározó tényezője a promóció volt. Az 
1980-as években a fő promóciós eszköz a férfi stílus- és divatmagazinokban elhelyezett reklám 
és a mellette megtalálható ingyenes termékminta volt. Az 1990-es években a termékminta 
mellett a vállalat rádióban, televízióban és nyomtatott sajtóban megjelent reklámot egyaránt 
alkalmazott. 2000 óta a kommunikációs-mixben egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
fogyasztók igényeire és az élménymarketingre.  Az élménymarketing érzelmi alapon teszi 
elkötelezetté a márka iránt a fogyasztót. Egy kétirányú kommunikáció, amely életre kelti a 
márka személyiségét és többletértéket jelent a célcsoport számára. Ez segít abban, hogy 
emocionális kapcsolatot teremtsünk a márka és a fogyasztó között. 
 
Fontos, hogy a kommunikációnál is megtartsuk az egyensúlyt. A NIVEA FOR MEN az 
újrabevezetés során ATL és BTL eszközöket egyaránt alkalmazott. Ennél a márkánál a sportnak 
kulcsfontosságú szerep jutott. A NIVEA FOR MEN futball eseményeket támogatott annak 
érdekében, hogy a férfiaknál pozitív asszociációt váltson ki. Ezáltal erősebb márka affinitást 
teremtett a férfiak körében, és lehetővé tette, hogy a márka folyamatos dialógust folytasson a 
férfiakkal, ami az értékesítés növeléséhez járult hozzá.  
 
Az ATL eszközök között TV és mozi reklámokat is találhatunk, amelyek a férfiak széles 
körének elérését tették lehetővé. Azáltal, hogy összekötötte a márkát a sporttal, a NIVEA FOR 
MEN olyan pozitív férfi imázs kialakítását célozta meg, amely szoros asszociációs viszonyban 
volt a férfi arcápolással. A sportos, arcápolási termékeket használó ápolt férfi képének 
kialakítása volt a fő cél.  A népszerű férfi magazinokban megjelenő PR cikkek a NIVEA FOR 
MEN termékek napi használatát még inkább elfogadottabbá tették. 
 
A promóciót az új vásárlók megszerzése érdekében alkalmazták. Például az ingyenes 
termékminták lehetővé tették a NIVEA FOR MEN termékek kipróbálását, amely pozitív hatást 
gyakorolt az értékesítésre, mert a kipróbálást rendszerint a termék vásárlása követte. Ezek a 
promóciók segítettek a márkaismertség és a fogyasztói termékismeret növelésében, amely 
megerősítette a NIVEA FOR MEN márka jelenlétét. Létezik egy dedikált NIVEA FOR MEN 
honlap, amely azon kívül, hogy termékinformációkat tartalmaz a fogyasztók oktatásában is 
segítséget nyújt, mert  megismerteti a férfiakkal, hogy hogyan elégíthetik ki a bőrápolással 
kapcsolatos szükségleteiket. A honlapon egy konfigurátor segíti a fogyasztókat, amellyel 
meghatározható a bőrtípusuk és az ehhez ajánlott termékek köre. 
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A marketing terv kiértékelése 
 
A marketing tervezés egy olyan körfolyamat, amely az értékeléssel kezdődik és azzal is 
fejeződik be. A marketing terv utolsó szakaszában a marketing tevékenységek eredményének 
értékelésére kerül sor, amikor is összevetjük a tényadatokat a célokkal és a célértékekkel. A 
folyamatos értékelés segítségével a marketing menedzsment új, a célok elérésére alkalmasabb 
módszereket határozhat meg és vezethet be, illetve megváltoztathatja az eddigieket. 
 
A NIVEA FOR MEN a siker méréséhez kulcs-teljesítménymutatókat határozott meg, melyek a 
következők: 

 piaci részesedés – Az újrabevezetés felgyorsította-e a növekedést és segített-e elérni a 
kitűzött piaci részesedési célokat? A NIVEA FOR MEN több országban is piacvezető 
és folyamatosan növeli piaci részesedését 

 össz-értékesítés – Összhangban volt a célkitűzésekkel? Nemzetközi szinten a NIVEA 
FOR MEN bőrápolási termékek értékesítése csaknem 20%-kal nőtt. Az Egyesült 
Királyságban az értékesítés 2008-ban közel volt a 30 millió £-hoz, a várakozásoknak 
megfelelően. 

 márkaimázs értékelés – a NIVEA FOR MEN szerezte meg a legjobb termék díját a 
bőrápolótermékek kategóriában 2008-ban az FHM  szépségápolási  termékek versenyén 
(FHM GROOMING Award 2008). A díjat a fogyasztók szavazatai lapján ítélték oda. 
Ez is azt mutatja, hogy a NIVEA FOR MEN rendkívül pozitív márkaimázzsal 
rendelkezik a többi márkához képest. 

 termék innováció – a fogyasztói visszajelzéseken alapulva, illetve kiterjedt 
termékinnovációt és –fejlesztést követően a NIVEA FOR MEN termékcsalád kibővült 
és a meglévő készítmények is javultak. 

 
Az eredmények azt mutatják, hogy az Egyesült Királyságban a NIVEA FOR MEN 
újrabevezetése elérte a céljait, amely jelentős eredménynek számít figyelembe véve a nehéz 
gazdasági helyzetet. Az újrabevezetés marketing terve a cég és a márka erősségein alapult, és 
kihasználta a bőrápolási termékekkel kapcsolatos férfi fogyasztói attitűdök pozitív irányú 
változását. 
 

Társadalmi felelősségvállalás 
 
A NIVEA a fenntartható  fejlődés elkötelezett támogatója, melyet a „TÖRŐDÉS / We care” 
stratégiája is megtestesít. Az ápolás és törődés, mely régóta a cég mottója, a NIVEA számára 
nem csupán a bőrápolásban, a bőrünkkel való törődésben  merül ki. Ez egy olyan alapérték, 
mely jól leírja a cég emberekkel és a környezettel szembeni felelős hozzáállását.  Egyre inkább 
bizonytalan és gyorsan változó világunkban a szociális és ökopolitikai hangsúlyok eltolódtak, 
az egyes cégek is csak úgy maradhatnak sikeresek, ha ezekre a változásokra rugalmasan 
válaszolnak. A fenntarthatóság a NIVEA-nál elsősorban azt jelenti, hogy rugalmasabbá tesszük 
vállalatunkat, és egy előremutató cégkultúrát építünk ki. Megtalálták azokat a kulcspontokat, 
melyek a tulajdonosok elégedettsége és a cég sikere szempontjából egyaránt fontosak.  
A jövőben a cég fenntarthatósági három tevékenységi területen belül hat témára fog 
koncentrálni. Ezekről így tudósít a cég honlapja: 
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„Termékek 

 Nyersanyag használat: Fenntarthatósági elveinket egyaránt beépítettük kutatásainkba, a 
nyersanyag beszerzésbe, illetve az új formulák és felhasználási módok kifejlesztésének 
folyamataiba. 

 Csomagolás: Mindig a lehető legkevesebb csomagolóanyagot használjuk fel, ezenkívül 
folyamatosan dolgozunk a fenntarthatóbb csomagolóanyagok és alternatív csomagolási 
megoldások kifejlesztésén. Így óvjuk a természeti erőforrásainkat. 

 Vásárlóinkkal szembeni elkötelezettség: Aktívan hozzásegítjük fogyasztóinkat egy 
fenntarthatóbb életvitel kialakításához. 

  
Bolygónk 

 Természeti erőforrások használata: Folyamatosan csökkentjük a termelés és értékesítés 
során felhasznált víz, energia és meg nem újuló természeti kincsek mennyiségét.  

  
Embereink 

 Alkalmazottaink elhivatottsága és fejlődése: Minden dolgozónkat arra ösztönözzük, 
hogy igazán magáénak érezze azt, amin dolgozik és, hogy saját szakterületén belül 
folyamatosan fejlődjön. 

 Szociális felelősség: Több, vállalatunk stratégiai céljaival összeegyeztethető helyi és 
nemzetközi társadalmi kezdeményezést is támogatunk. 

  
Minden tevékenységi körrel kapcsolatban konkrét célkitűzéseket is felállítottak. Elsősorban 
olyan területekre koncentráltak, melyek egyszerre egyeztethetőek össze a részvényesek 
érdekeivel és segíthetnek egy globális probléma elleni küzdelem előremozdításában.  
  
„Termékek: Kifejezett célunk, hogy 2020-ra eladásaink 50%-át olyan termékekből érjük el, 
melyek jelentősen kisebb ökölógiai lábnyomot hagynak maguk után.  
(2011-hez viszonyítva) 
  
Bolygónk: 2020-ra termékenként 30%-kal célozzuk csökkenteni széndioxid kibocsátásunkat. 
(2005-hez viszonyítva) 
  
Emberek: 2020-ra félmillió gyermeknek szeretnénk lehetővé tenni, hogy dönthessenek saját 
jövőjük felől, azáltal, hogy gondoskodunk taníttatásukról. 
(2011-hez viszonyítva) 
  
Annak érdekében, hogy elérjük fő céljainkat, egy sor olyan mutatót fejlesztettünk ki melyek 
segítségével mind a hat területen szisztematikusan mérni tudjuk teljesítményünket.” – írja a 
honlap. 
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Kérdések 
 
Kérdések-feladatok BA szakos hallgatók számára 

1. Készítsen el a NIVEA márka makrokörnyezeti elemzését a magyar piacon!  

2. Tervezzen meg egy marketingkutatást a NIVEA Pearl and Beauty termékvonal magyarországi 
fogyasztóinak szegmentálására vonatkozóan! A kutatási terv térjen ki a kutatási problémára, a kutatás 
céljára, a primer kutatás részletes módszertanára! Állítson össze egy legalább tíz kérdésből álló 
kérdőívet! 

3. Miként szegmentálható a NIVEA FOR MEN hazai piaca, milyen szegmensek különíthetőek el? 
Hogyan mérné a szegmensek attraktivitását és mi alapján határozná meg a célcsoportokat? Hogyan 
pozícionálna? 

4. Mutassa be a Beiersdortf hazai és nemzetközi versenykörnyezetét! 

5. Értékelje a NIVEA elektronikus/online marketing jelenlétét és tevékenységét! Tegyen javaslatokat 
ennek fejlesztésére! 

6. Vizsgálja meg a NIVEA FOR MEN termékvonalba tartozó termékek csomagolását! Tegyen 
javaslatot a fejlesztésükre! 

7. Elemezze a Beiresdorf értékesítési csatornáit! Milyen javaslatokat fogalmazna meg az értékesítés 
fejlesztésére? 

8. Készítse el a gyermekek számára készített, napvédelemmel kapcsolatos termékek magyar piacra 
vonatkozó marketingkommunikációs mixét! 

9. A NIVEA élen jár az innovációban. Találjon ki egy új terméket és tervezze meg annak a hazai piacra 
történő bevezetését! 

10. Értékelje a Beiersdorf társadalmi felelősségvállalását! Mennyire fontos a NIVEA számára ez a 
terület? Hogyan fejlesztené? 

 

Kommunikáció szakirány + kérdése: 

1. Tervezzen plakátot egy gyermekek számára készített, napvédelemmel kapcsolatos termék számára! 

2. Tervezzen egy sajtótájékoztatót, amelyen megválnak Rihannától, a NIVEA 
márkanagykövetétől/arcától! 

3. Készítsen online kampánytervet, amely a NIVEA magyarországi márkanagykövetének bemutatásáról 
szól. Kit javasolna és miért? Miket kell szem előtt tartani a választás során? 

4. Milyen CSR tevékenység kialakítása lehet célszerű a Beiersdorf számára? 

5.Milyen válságszituációk jöhetnek szóba a NIVEA márka életében? Válasszon ki egyet és tegyen 
javaslatot a válságkommunikáció megoldásaira! 

 

 

 



 

23 
 

Értékesítés szakirány + kérdése: 

1. Vizsgálja meg a hipermarketek napozószerek értékesítésében betöltött szerepét, gyakorlatát! 

2. Tegyen javaslatot SP-eszközök alkalmazására a NIVEA FOR MEN  esetében! 

3. Milyen javaslatokkal élne az napozószerek esetében a kategóriamenedzsment terén, egy szabadon 
választott hipermarket üzletben? 

4. Milyen szerepe van az online környezetnek a NIVEA értékesítésében? Hogyan lehetne hatékonyabbá 
tenni a NIVEA értékesítését online és mobil eszközök segítségével? 

5. Elemezze az MLM értékesítési rendszerre való áttérés lehetőségét, előnyeit és hátrányait a NIVEA 
esetében! 

 

Kérdések-feladatok a Gazdálkodási szak marketing szakirányos hallgatók számára 

1. Készítsen el a NIVEA márka makrokörnyezeti elemzését a magyar piacon!  

2. Tervezzen meg egy marketingkutatást a NIVEA Pearl and Beauty termékvonal magyarországi 
fogyasztóinak szegmentálására vonatkozóan! A kutatási terv térjen ki a kutatási problémára, a kutatás 
céljára, a primer kutatás részletes módszertanára! Állítson össze egy legalább tíz kérdésből álló 
kérdőívet! 

3. Miként szegmentálható a NIVEA FOR MEN hazai piaca, milyen szegmensek különíthetőek el? 
Hogyan mérné a szegmensek attraktivitását és mi alapján határozná meg a célcsoportokat? Hogyan 
pozícionálna? 

4. Mutassa be a Beiersdortf hazai és nemzetközi versenykörnyezetét! 

5. Értékelje a NIVEA elektronikus/online marketing jelenlétét és tevékenységét! Tegyen javaslatokat 
ennek fejlesztésére! 

6. Vizsgálja meg a NIVEA FOR MEN termékvonalba tartozó termékek csomagolását! Tegyen 
javaslatot a fejlesztésükre! 

7. Elemezze a Beiresdorf értékesítési csatornáit! Milyen javaslatokat fogalmazna meg az értékesítés 
fejlesztésére? 

8. Készítse el a gyermekek számára készített, napvédelemmel kapcsolatos termékek magyar piacra 
vonatkozó marketingkommunikációs mixét! 

9. A NIVEA élen jár az innovációban. Találjon ki egy új terméket és tervezze meg annak a hazai piacra 
történő bevezetését! 

10. Milyen PR eszközrendszer alkalmazását javasolná a NIVEA számára hazánkban a különböző 
célcsoportok irányába? Miért? 
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Kérdések-feladatok a Marketing mesterszakos hallgatók számára 

1. Készítsen el a NIVEA márka makrokörnyezeti elemzését a magyar piacon!  

2. Tervezzen meg egy marketingkutatást a NIVEA Pearl and Beauty termékvonal magyarországi 
fogyasztóinak szegmentálására vonatkozóan! A kutatási terv térjen ki a kutatási problémára, a kutatás 
céljára, a primer kutatás részletes módszertanára! Állítson össze egy legalább tíz kérdésből álló 
kérdőívet! 

3. Milyen STP marketinget alkalmazna az 50+ szegmensben? Döntését indokolja! 

4. Mutassa be a Beiersdortf hazai és nemzetközi versenykörnyezetét! 

5. Mi határozza meg a NIVEA márkaértékét? Mennyire becsülhető az? Mutassa be a sikeres márkaépítés 
tényezőit a NIVEA esetében! 

6. Elemezze a NIEA innovációs lehetőségeit, az innováció-marketing alkalmazási megoldásait! 

7. Elemezze a Beiresdorf hazai árpolitikáját és árképzési gyakorlatát!   

8. Készítse el a gyermekek számára készített, napvédelemmel kapcsolatos termékek magyar piacra 
vonatkozó marketingkommunikációs mixét! 

9. A NIVEA élen jár az innovációban. Találjon ki egy új terméket és tervezze meg annak a hazai piacra 
történő bevezetését! 

10. Milyen jelentős marketing-hibákat vétett a NIVEA nemzetközi szinten eddigi tevékenysége során? 
Tegyen javaslatot a márka imázs javítása érdekében! 

Értékesítés szakirány 

1. Elemezze a NIVEA értékesítési csatornáit (belföldön és külföldön)! Milyen javaslatokat fogalmazna 
meg az értékesítési menedzsment fejlesztésére? 

2. Milyen szerepe van az online környezetnek a NIVEA értékesítésében? Hogyan lehetne hatékonyabbá 
tenni a NIVEA értékesítését online és mobil eszközök segítségével? 

3. Milyen javaslatokkal élne az napozószerek esetében a kategóriamenedzsment terén, egy szabadon 
választott hipermarket üzletben? 

4. Elemezze az MLM értékesítési rendszerre való áttérés lehetőségét, előnyeit és hátrányait a NIVEA 
esetében! 

Business marketing szakirány 

1. Milyen szolgáltatások kapcsolódnak a NIVEA termékekhez és milyenekkel lehetne még kiegészíteni 
a meglévőket? 

2. Mutassa be a vevőelégedettség-vizsgálat lehetséges módszereit és az elégedettség-menedzsment 
lehetséges irányait a gyermekek számára készített, napvédelemmel kapcsolatos termékek esetében! 

3. Hogyan növelhető a fogyasztói lojalitás a NIVEA FOR MEN termékek esetében? 

4. Hogyan mérné a NIVEA vásárlóinak az értékét? Döntését indokolja! 
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Non-business marketing szakirány 

1. Mennyire tekinthetők környezetbarátnak a NIVEA termékei? Milyen problémákat vet(het) ez fel? 
Hogyan lehetne a termékeket környezetbarátabbá tenni? 

2. Milyen problémákat vet fel a felelőtlen napozás?  Milyen eszközök segítségével lehetne a napozók 
tudatosságát növelni? Milyen szerepet játszhat ebben a marketing? 

3. Hogyan tud megfelelni a kozmetikai ipar, azon belül a Beiersdorf a 21. század környezetvédelmi 
kihívásainak? Melyek a továbblépés lehetséges irányai? 

4. Miként jelenik meg a CSR tevékenység a NIVEA mindennapi gyakorlatában? Mivel egészítené ki 
ezeket? 

 
 


