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Online vásárlás 

Hol tájékozódnak 
leggyakrabban a vásárlók 

az interneten a 

vásárlásaikat  
megelőzően? 

Milyen termékeket 
szolgáltatásokat veszünk igénybe 

az interneten keresztül)? 

 

Változik az online vásárlás iránti 
affinitás az egyes 

termékkategóriák esetében? 

Hogyan 

 alakul az online költés? 

Milyen arányban  
vásárolunk Magyarországról  

és külföldről? 

Mik a legkedveltebb átvételi 
 és fizetési módok? 

Milyen tényezők befolyásolják azt,  
hogy milyen átvételi módot választunk? 

Hogyan befolyásolja a kiszállítási díj  
alakulása a vásárlói viselkedést? 

Hogyan gondolkodnak saját 
vásárlásaikról az emberek? 

Milyen előnyeit látjuk  
az internetes 

rendeléseknek? 

Melyek a kedvenc 

webshopok?  

Milyen elvárásokat 
támasztanak a vásárlók  

a webboltokkal 

szemben? 

Voltak-e rossz tapasztalataik az 

internetes vásárlással, 
házhozszállítással? 

 

Milyen félelmeink vannak az online 
vásárlással kapcsolatban? 

Milyen csomagszállító cégeket 
ismernek a vásárlók?  

Melyik csomagszállítóval van 
már tapasztalatuk, mennyire 

elégedettek a szállítók 
szolgáltatásaival? 

Mennyien használják a 
webboltok applikációit? 

Milyen eszközökön 
szeretnek vásárolni  
az online vásárlók? 

Mik a főbb 
aggodalmak  

az online 

élelmiszervásárlás 
kapcsán? 
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NRC E-Commerce Report: kutatás és elemzés 

Az elemzés 
átadása:  

2019. április 22.  
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FIX MODULOK 

2019 MÁRCIUS 
EXTRA MODUL 

IDŐSOROS ELEMZÉS: 

Az elemzés főbb pontokon tartalmazza a 2018 első és második  
hullám eredményeinek összevetését a 2019 márciusi eredményekkel 

ELŐZMÉNYEK: 2018. márciusi és szeptemberi hasonló  
kutatás és részletes riport döntő részben azonos tematikával 

Elemzési modulok 2019 március 

VÁSÁRLÁS, 
TERMÉKEK 

WEBSHOPOK 

KÖLTÉS, 
FIZETÉSI 
MÓDOK 

ÁRUÁTVÉTEL, 
HÁZHOZ-

SZÁLLÍTÁS 

ATTITŰDÖK, 
ELVÁRÁSOK, 

TAPASZTALATOK 

HIDEG  

ÉLELMISZER 
VÁSÁRLÁS  

ONLINE 
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Részletes  
elemzésünk  
támogatja 
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Vásárlás előtti 
tájékozódás az 

interneten 

Az internetes 

vásárlások: 
Termékkategóriák, 
gyakoriság, költés, 

tapasztalatok, 

fizetési módok 

Online 

vásárlásra való 
nyitottság,  
barrier-ek, 

érzékelt előnyök 

Online hideg 

élelmiszer vásárlás: 
• vásárolt termékkategóriák 

• webes felületek 
használata & megítélése 

•  vásárlás gátjai 

Webáruházak 

használata 
(35 mért webbolt, 

top20-as lista) 

Az áru átvétele: 
• jellemző átvételi módok  

a házhozszállítás 
költségeinek megítélése 

• elvárt idősávok 

• 24 órás kiszállítás 

 

 

Az online  

vásárlás eszközei  
(laptop, smart eszközök) 

A webáruházak 

applikációinak 
használata 

Az online 

áruházakkal 
kapcsolatos 

elvárások 

Online vásárlói 
attitűdök 

Részletes kérdőív tematika 2019 március 

ÚJ! 
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PowerPoint feldolgozás 

Részletes táblák 

Elemzési  
outputok 

Személyes  
konzultáció 

opcionális 

Egyedi elemzések 

részkérdésekre 

opcionális 

Exkluzív ad hoc kérdések 
(korlátozott  

számban, külön díjazás  
ellenében) 

opcionális 
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Belépőjegy (mozi, színház,  
koncert, fesztivál stb.) 

Szállásfoglalás 

Biztosítás (gépjármű biztosítás, 
utasbiztosítás stb.) 

Letöltött alkalmazás  
(okostelefonra, tabletre) 

Utazás (pl. vonatjegy, repülőjegy) 

Távközlési szolgáltatás előfizetése (pl. 
mobiltelefon-előfizetés) 

C
IN

EM
A

C
IN

TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOK 

Online vásárlás: monitorozott termékek és szolgáltatások 

Műszaki cikk 

Ruhanemű, cipő, kiegészítő 

Számítástechnikai eszköz, alkatrész, 
kiegészítő 

Könyv 

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény, 
vitamin, étrend-kiegészítő 

Adathordozó  
(memóriakártya, DVD stb.) 

Kozmetikum, parfüm, wellness-

termékek 

Játék (gyerekjáték, társasjáték) 

Meleg étel, készétel 

Szerszám (barkács,  

kertészet stb.) 

Óra, ékszer 

Bútor, lakberendezési cikk 

Autó-motor alkatrész 

Sporteszköz, sportfelszerelés 

Háztartási vegyiáru 

Baba-mama termék 

Hideg élelmiszer, ital, 
alapanyag 
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MŰSZAKI CIKKEK 

Mikrohullámú sütő 

Fényképezőgép, videokamera 

Vasaló 

Mosogatógép 

E-könyv olvasó 

Mobiltelefon 

Tartozék, kiegészítő 
(számítástechnikai, fotós, audio stb.) 

Viselhető okoseszköz (pl. okosóra) 

Konyhai kisgép, robotgép 

Televízió 

Lámpa, világítás 

Laptop, notebook 

Hűtőszekrény 

Táblagép, tablet 

Porszívó 

Mosógép 

Játékkonzol 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.    Web-Közért 

használat  
& 

elégedettség 

WEBBOLT HASZNÁLAT: HIDEG ÉLELMISZER ONLINE RENDELÉSEK: 



11 11 11 11 11 11 11 

Továbblépési lehetőségek 

Hagyományos 
kvalitatív 

kutatások: 
 • NRC mélyinterjúk 

• Customer journey 

interjúk 

• Fókuszcsoportok 

Online kvalitatív 
insight gyűjtés  
az NRC saját 

fejlesztésű IPG 
felületén: 

• Online 

fókuszcsoportok 
(Speed Session) 

Usability tesztek 

szemkamerával 
kiegészítve 

Reklám koncepció 
tesztek 

E-diary: 

• mobil etnográfiával 
a vásárlói viselkedés 
nyomában 

Webáruház 

piacfelmérés, 
termék 

koncepció 
tesztek 
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8,11 millió 
felnőtt Magyarországon 

5,73 millió 
heti internetező 

4,53 millió 
online vásárló 
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Az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. az 
online kutatások piacvezető szolgáltatója.  

Magyarország legelső és legnagyobb 

 online kutatási panelje. 

A freQuest kérdőívszerkesztő, kutatás- és 
panelmenedzsment rendszer a legjobb megoldás 

online panelépítésre, kutatások menedzselésére.  

19 ÉV KUTATÁSI TAPASZTALAT 160 000 FŐS TAGSÁG KOMPLEX KÉRDŐÍV ÉS 
KUTATÁSMENEDZSMENT SZOFTVER 

INNOVATÍV KUTATÁSI ESZKÖZÖK 

STRATÉGIAI TANÁCSADÁS 

SENIOR KUTATÓ CSAPAT 

SPECIÁLIS CÉLCSOPORTOK  
CÉLZOTT ELÉRÉSE  

RÉTEGZETT MINTAVÉTEL 
VÁLTOZATOS KÉRDÉSTÍPUSOK,  

RESZPONZÍV KÉRDŐÍVEK 

MAGAS VÁLASZADÓI ÉLMÉNY 

CÉGRE SZABOTT KÉRDŐÍV ARCULAT 

ÜGYFÉLIGÉNYRE SZABOTT KUTATÁSI 
MEGOLDÁSOK 

AUTOMATIZÁLT ADATVIZUALIZÁCIÓ 

Az NRC bemutatása 
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NRC referenciák 
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Gyenes Edina 
tanácsadó,  

ügyfél-elégedettségi szakértő 

20 éve dolgozom piackutatási 
területen. 2006-tól kezdődően a 

pénzügyi szektor kutatásaira 
specializálódtam, majd 2010-től 

multinacionális banki környezetben 
ügyfél-elégedettség mérési 

osztályvezetőként dolgoztam. 2017-

től ugyancsak pénzügyi szolgáltatási 
területen foglalkoztam az 
ügyfélélmény mérésekhez 

kapcsolódó kutatásokkal, KPI-okkal, 

elemzésekkel és ezek belső 
kommunikációjával. 

10 éve dolgozom a 
marketingkutatás területén, 
ezidő alatt több 100 kutatást 

vezettem. Legnagyobb 
tapasztalattal a 

telekommunikáció és a 
szolgáltatási szektor területén 

rendelkezem. Piacfeltáró, 
szegmentációs és conjoint 
kutatások a specialitásaim, 

továbbá az elmúlt években a 
szolgáltatásfejlesztés területén 

dolgoztam a legtöbbet. 

Molnár Judit 
senior kutató,  

kutatási csoportvezető 

16 év kutatási tapasztalattal 
rendelkezem és az elmúlt években a 

pénzügy területén dolgoztam. 2017- 

ben az NRC Big Data & Modeling 

üzletágának a vezetőjeként a 

meglévő adatok üzleti folyamatokba 

való integrálásáért és a magas 

szintű statisztikai elemzésekért 
felelek. Az Adaptive Choice Based 

Conjoint hazai bevezetőjeként a 

szolgáltatásfejlesztés, és árazás 

területén szereztem nagy 

tapasztalatokat. 

Niederfiringer Veronika 
Big Data & Modeling vezető, 

ACBC conjoint specialista 
Kutatásban szerzett 

tapasztalatom átível a piaci / 
állami szektorokon és a szociális 

szférán, ezáltal rugalmasan tudom 
megközelítésmódomat a speciális 

igényekhez igazítani. Az NRC 
módszertani fejlesztésekért 
felelős csapatának tagjaként 

innovatív eszközök támogatnak a 
megrendelő üzleti döntéseihez 
elengedhetetlen információk 

megszerzésében, és a kutatási 
eredmények, insight-ok testre 

szabott bemutatásában. 

Almási Virág 
Kutató 

NRC kutatói csapat - kereskedelem 
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NRC 

Xperience 

Gyenes Edina 
tanácsadó, 

ügyfélkapcsolati menedzser 

edina.gyenes@nrc.hu 

+36 30 434 91 60 


