
30 31Termékmix [ 2013.  szepTember ] Termékmix [ 2013.  szepTember ]

Polc háztartási papír Polc háztartási papír

Háztartási papíráru:  
Értékben stabil a piac

A magyar háztartások 91%-a vásárolt valamilyen ház-
tartási papírárut (vagyis konyhai papírtörlőt, wc pa-
pírt, papírszalvétát vagy papírzsebkendőt) 2013 első 
félévében. Ezen belül wc papírt és papírzsebkendőt 
a háztartások 72, illetve 77%-a vett, míg a másik két 
kategóriát a háztartások közel fele vásárolta a janu-
ár-júniusi időszakban. 
A háztartási papíráruk piaca 2013 első félévében sta-
bil volt 2012 azonos időszakához képest. A B márkák 
erőteljesebb növekedésével együtt az A és a PL márkák 
csökkenő forgalmat mutattak. A B márkák szerepe erős 
a papíráruk piacán belül, jelenleg a forgalom 46%-át 
adják. Hasonlóan magas a sajátmárkás termékek aránya 
is (41%). A piac stabilitásához a kismértékben növek-
vő vásárlószám, valamint a növekvő átlagárak járultak 
hozzá. Bár a vásárlóközönség kismértékben növekedett 
az előző év azonos időszakához képest, viszont a ház-
tartások átlagosan valamivel ritkábban vásároltak ház-
tartási papírárut. Az átlagárak növekedését is figyelem-
be véve 2013 első félévében kismértékben növekedett az 
a pénzösszeg, amit egy-egy háztartás átlagosan a ter-
mékkategóriára költ.  A kereskedelmi csatornák közül 
a diszkontok és a hipermarketek szerepe erősebb a ter-
mékkategóriában az FMCG piac átlagához viszonyít-
va. Másrészt a kisbolt láncok és a drogériák részesedése 
is magasabb, mint az FMCG piacon betöltött súlyuk. 
Az okok az előzőtől eltérőek e két csatorna estében.  
A kisbolt láncok a napi bevásárlás helyszínei, ezért 
gyakrabban kerül a kosarakba a háztartások számára 
mindennapi szükségletnek számító termékekből. Ér-
dekes módon a független kisboltok szerepe nem olyan 
jelentős, mint a kisbolt láncok esetében, ezt a jóval szű-
kebb termékkínálat magyarázza. A drogériáknál pedig 
a specializálódott termékportfólió, valamit a folyama-
tos hűségprogramok kínálta árelőny jelent vonzó bevá-
sárlási helyszínt. l

Seregi györgy  

kereskedelmi és  

marketing igazgató  Vajda-Papír 
A háztartási higiéniai papíráruk piaca az elmúlt évben 
stagnált, egy kicsit még csökkent is mennyiségben.  
A vevői igények nem változtak jelentősen, kis mértékben 
azonban továbbra is nő a magasabb minőségű termékek 
forgalmi részesedése (ezt látjuk az Ooops! termékeknél is).   
A fogyasztói szokások terén egy újabb tendencia, hogy  
a vevők egy csoportja különböző alkalmakra (célokra) más 
minőségű terméket vásárolnak.
Továbbra is a kedvező ár-érték arányú termékek keresettek, 
ugyanakkor a vásárlók nem feltétlenül nézik meg a termékek 
fontosabb minőségi jellemzőit. Emiatt gyakran az olcsóbb-
nak vélt, ám kevesebb lapszámú (2 rétegűt 3 rétegű helyett), 
vagy gyengébb minőségű terméket választják, így végül 
drágábban vásárolnak. Ez a vevői gyakorlat megfelelő tájé-
koztatással és akciózással azonban részben ellensúlyozható. 
Emellett a fogyasztói bázisunk szélesítése is szükséges, ennek  
a folyamatnak részeként bővült a nyáron az Ooops! márka 
a gyermekeket célzó Spider-Man, Princess és Cars figurás 
termékekkel. A háztartási papíráru kategóriában bár kevés 
az igazi újdonság, ezek azonban fontosak és szükségesek   
a forgalom szinten tartásában vagy minimális növelésében. 
A fogyasztók is elvárják, hogy kedvenc márkájuk időről-
időre újdonságot nyújtson számukra, ami lehet egy sze-
zonális termék, vagy egy olyan valódi innováció, mint az 
idén bevezetett, zöldenergia előállításával, újrahasznosított 
papírból készült Ooops! Greenline kéztörlő. 
A promóciók iránti igény a toalettpapír kategóriában is 
erős, a vevők keresik a nagy kiszerelésű akciós termékeket. 
Az árakciók mellett a hozzáadott értékű és/vagy multipack 
típusú promóciókkal lehet elősegíteni még a forgalom növe-
kedését. Termékbevezetés szempontjából az egyedi kiszere-
lések, szezonális termékek hatnak frissítően a kategóriára, 
ilyen például az első félévben bemutatott Ooops! Spring 
Flowers toalett papírunk.  A kategória forgalmában, főleg 
a toalettpapír esetében meghatározóak a hipermarketek és 
a diszkontok, e csatornákban jellemző a nagy kiszerelések 
térnyerése, de a szupermarketekben is nő forgalmi részese-
désük. A papír zsebkendő és kéztörlő esetében már a szu-
permarketek és drogériák is nagyobb szerepet töltenek be.  
Az olcsó import áru mellett a hazai „olcsó” termékeket is 
meg kell említeni, amelyek sokszor azért olcsók, mert a 
fontos minőségi paramétereikben elmaradnak az ismertebb 
és jobb minőségű márkák termékeitől.  Sajnos a fogyasz-

A kereskedelmi csatornák szerepe  
az FMCG piacon és a háztartási papíráruk piacán  (%) 

Forrás: GfK Hungária, Consumer Panel Services

 FMCG Háztartási papíráru
HIPERMARKET 24.9 27.6

SZUPERMARKET 17.0 15.8

DISZKONT 16.4 22.7

CASH&CARRY 1.3 1.4

KISBOLT LÁNC 15.1 18.0

FÜGGETLEN KISBOLT 13.6 5.6

DROGÉRIA 3.3 6.9

EGYÉB 8.5 2.0

tók ezeket nem kellő körültekintéssel vizsgálják, de ebben 
a kereskedők árazása sem segít azzal, hogy mondjuk a toa-
lettpapíroknál az egységnyi árat 1 tekercsre vetítve írják ki, 
nem törődve azzal hogy mondjuk 2 rétegű vagy 3 rétegű 
toalettpapírról van szó, vagy hogy egyik termék az 18 méter 
hosszú (több lapból áll) míg a másik csak 15 méter hosz-
szú. A saját márkás termékekben is egyre szélesebb válasz-
ték érhető el, amelyben a vásárlók szintén megtalálhatják 
a gyengébb minőségű termékek mellett a jobb minőségű 
termékeket is egyre több helyen, ezek térnyerése szintén 
érezhető, bár lassult az utóbbi időben. l

CSerepeS Szilvia, mArkEting coordinAtor

Hunwald zSuzSa 

junior trAdE mArkEting mAnAgEr  SCA 
A háztartási papíráru kategórián belül a legnagyobb szegmens 
továbbra is a toalettpapír, majd a papír zsebkendő, háztartási 
papírtörlő és végül a szalvéta következik. Az első két nagy szeg-
mensben megtorpant a növekedés aránya, egyedül a konyhai 
törlő ért el szép eredményeket. (+11,9% volumen YTD 2013)  
A Zewa márka megőrizte piacvezető szerepét a toalettpa-
pír, papír zsebkendő és háztartási papírtörlő szegmensekben. 
Miközben erre a kategóriára is érvényes a promóciók előtérbe 
helyezése, a vásárlók tudatosabbak és nyitottabbak az újdonsá-
gok, innovatív megoldások iránt is.  A jövőben tehát még fonto-
sabb szerepe lehet a kereskedelmi partnerek és gyártók közötti 
szorosabb, kategória menedzsmenten alapuló együttműködé-
seknek, lehetővé téve az optimális termékkör kialakítását. 
A nehezebb gazdasági helyzetben is törekedni kell a fejlődésre, 
a piacon egyedülálló, kiváló minőségű, innovatív termékek fej-
lesztésével. Ez a szemlélet hívta életre a Zewa népszerű, külön-
leges limitált kiadású termékeit is. Legutóbbi termék újdon-
ságaink a Zewa Deluxe Jojoba Perfume toalettpapír, a Zewa 
Softis Glamour, illetve a Zewa Softis Garden Party papír zseb-
kendők voltak. Mindhárom újítás esetében új illattal és vonzó 
csomagolással kedveskedtünk a vásárlóknak. A csomagolás 
szerepe főleg a táskákban, zsebekben lapuló papír zsebkendő 
esetében fontos. A kis csomagokat modern és vidám minták-
kal ruháztuk fel. Az újdonságokat marketingtámogatással, 
mintaszórással népszerűsítettük. A limitált kiadású termékek 
mind az értékesítés tekintetében, mind a márkaérték növelése 
szempontjából jól teljesítettek.  A klasszikus ATL marketing 
eszközökön túl a bolti, eladáshelyi kommunikációban rejlő 
lehetőségeket is ki kell használni. A promóciók dzsungelében 
felértékelődik a „láthatóság”  fontossága. A Magyarországon 
20 éve jelen lévő Zewa márka az ünnepi évforduló alkalmá-
ból például legalább 20% -os kedvezménnyel szervezett pro-
móciókat kiemelt partnereinél. Az akciókat látványos bolti 
másodkihelyezésekkel is támogattuk az elmúlt hónapokban.  
Az integrált marketing támogatások részeként további lehetősé-
get látunk a digitális és közösségi média felületek használatában is.  
A Facebook Apró Érintések oldalon több mint 39 ezer rajon-
góval lettünk gazdagabbak az elmúlt 1,5 év során. A diszkon-
tok fejlődésével a saját márkák tovább erősödtek és a vásárlási 
szokások is jelentősen átalakultak. Pozitív irányban változott 
a fogyasztók megítélése a saját márkás termékekkel szemben 
a minőségi fejlődésnek köszönhetően. A márkázott termék-

csoportokat forgalmazó csatornáknak egyre nagyobb kihívást 
jelent a márkahű fogyasztók megtartása. A különböző hűség-
programok és lojalitást építő lánc specifikus aktivitások mind 
azt a célt szolgálják, hogy a megbízható, prémium minőséget 
keresőket továbbra is fogyasztóink között tudhassuk. A Niel-
sen MAT 2013MJ adatai alapján a háztartási papírárú piacon 
a hipermarketek részesedése mind értékben, mind volumen-
ben a legnagyobb, 36% körül mozog, de folyamatosan veszít a 
részesedéséből a diszkontok és a 400m2-esnél nagyobb boltokat 
működtető szervezett láncok javára. A többi csatorna stagnál. 
A rangsorban a hipermarketek után másodikként a diszkontok, 
majd a 400 négyzetméter alatti, és a 400m2 fölötti szervezett 
láncok következnek. A drogériák a független kis boltokat előzik 
meg. A fenti trend és rangsor igaz a toalettpapír szegmensre 
is, hisz az a piac 62,8%-át teszi ki volumenben, és 54,7%-át 
értékben. A papír zsebkendők esetében a diszkontok volumen-
ben mindössze 1,1%ponttal maradnak le a hiperek után, ez 
értékben közel 10 százalékpontos különbséget jelent. A ház-
tartási papírtörlők esetén meg is fordult a rangsor, itt volumen-
ben a diszkontok vezetnek, míg értékben maradt a hipereknél 
a vezető szerep. A szalvéta piacon értékben nagyobb szerepe 
van a szervezett kisboltoknak a diszkontoknál. A korábbiaknál 
is sokkal ár- és promóció-érzékenyebbek a fogyasztók, ezért 
míg a kedvező árak egyre hatékonyabbak, addig a klasszikus 
fogyasztói promóciók iránt egyre csökken az érdeklődés. l

A környezetbarát papírokról… Nem csak a barna  
és az újrahasznosított lehet környezetbarát
diófáSi OrSOlya, okleveles műszaki menedzser, 
környezetmenedzsment szaktanácsadó
SurViVE EnViro környezetmenedzsment tanácsadó nonprofit kft.

Mindennapi életünk ma már elképzelhetetlen lenne papír nélkül, éppen 
ezért fontos, hogy tudatosan használjuk és kezeljük ezt az anyagot a lehető 
legcsekélyebb terhelést róva környezetünkre. Egyre több vásárló igyekszik a 
zöld alternatívát választani, éppen ezért a gyártók számos logoval látják el a 
papír termékeket. Az alábbiakban segítünk eligazodni a címke rengetegben:
A környezetbarát papírtermékeken, csomagolóanyagokon gyakran láthat-
juk az FSC és a PEFC ökocímkéket, melyek a fenntartható erdőgazdálkodás-
ból származó faanyagokat jelölik. Ez azt jelenti, hogy a papír termék primer 
rostokból készül és a legtöbb esetben fehér színű. Tehát máris van gazdasá-
gilag is versenyképes, környezetbarát alternatívája az oly sokat emlegetett 
barna újrapapírnak. Hazánkban a környezetbarát háztartás-higiéniai, illetve 
az irodai papírtermékek a magyar Környezetbarát Termék védjeggyel és az 
Európai Unió EU Margaréta ökocímkéjével tanúsíthatók. Ezek a papír termé-
kek készülhetnek teljes mértékben vagy csak részben lakossági felhaszná-
lóktól visszagyűjtött újrahasznosított papírból. A színük lehet barna, de akár 
fehér is. Számos klórmentes technológia is ismert már. A csomagolásokon 
a TCF, vagyis teljesen klór mentes jelölés is ezt bizonyítja.  Az EU ökocímke 
papírtermékekre vonatkozó legfontosabb kritériumai meghatározzák  
a vízbe és talajba történő kibocsátások és a CO2 kibocsátás határértékeit, 
előírják a felhasznált alapanyagok származását és összetételét, illetve tiltják 
a veszélyes anyagok használatát. Ebben a termékkategóriában találkozha-
tunk még a skandináv Északi Hattyú és a német Kék Angyal ökocímkékkel 
is. Egy hagyományos technológiával előállított irodai papírral szemben, az 
ökocímkés papírok használatával 53 százalékos CO2 kibocsátás csökkenést 
érhetünk el. A papírok beszerzésénél, felhasználásánál figyelje Ön is a papír 
csomagolásán lévő környezetbarát védjegy jelöléseket, és ha ilyet vásárol 
máris jót tett környezetéért. l
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BakOnyi-kOváCS kriSztina

Senior tanácsadó

GfK Hungária, 

Consumer Panel Sevices

EU-Margaréta

 Északi Hattyú –  
Északi országok

Kék Angyal – Németország

Fenntartható 
erdőgazdálkodásból 

származó faanyag

Fenntartható 
erdőgazdálkodásból 

származó faanyag


