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Bevezetés 

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet javaslatára az elmúlt  négy évben
magyar  termék  népszerűsítő  program  zajlott  a  Földművelésügyi  Minisztérium  és  a  Magyar
Turizmus Zrt. Agrármarketing Igazgatóságának támogatásával. 
A  zöldség-gyümölcs  promóciós  marketingprogram  fő  célja  a  magyar  zöldség-gyümölcs
termékek  fogyasztásának  növelése,  valamint  az  import  termékek  piaci  súlyának
visszaszorítása. A marketingprogramot megelőző években sok heterogén minőségű zöldség-
gyümölcs import áru jött Magyarországra, amely zavarokat okozott az értékesítési piacon,
indokolatlan akciókat vont maga után, így  a Magyarországról származó termékek háttérbe
szorultak. 
A négyéves marketingkampány eredményeképpen az  alma, dinnye, paprika termékkörben már
rövid távon jelentkezett a kampány pozitív hatása, az árak stabilizálódtak, nőtt a  bizalom a magyar
termékek iránt és ez a termelők számára a korábbinál kedvezőbb bevételt biztosított. A kampány
kiemelkedő  eredménye,  hogy  az  elmúlt  években  megfeleződött  magyar  dinnye  termőterület
csökkenése megállt és 2013. évtől már termőfelület növekedés volt tapasztalható. 
A 2011-2014. között megvalósított zöldség-gyümölcs marketingprogram fő elemei között áruházi
kóstoltatások,  országos  médiakampányok,  valamint  különböző  rendezvényeken  (sport,  gyerek,
egészséggel  kapcsolatos)  való  személyes  részvétel  és  terméktámogatás  szerepelt.  A  2011-2014.
közötti időszakban több mint 500 alkalommal valósult meg áruházi kóstoltatás a nyári-őszi
időszakban,  amihez  különféle  tájékoztató  anyagok  (felvilágosító  anyagok,  receptkártyák,
figyelemfelkeltő  kóstoltató  pultok,  hoszteszek)  publikálása  is  kapcsolódott.  Az  áruházlánci
kóstoltatási  programok  sikeréhez  nagyban  hozzájárult,  hogy  a  Földművelésügyi  Minisztérium
vezetése  személyesen  (Fazekas  Sándor  miniszter  úr,  államtitkárok)  is  támogatták  a  programok
megvalósítását. A programhoz az áruházláncok is csatlakoztak, akik kifejezték, hogy partnerek a
magyar termékek forgalmazásának kiszélesítésében.
Jelen stratégia jelentős részben a  közösségi marketingre épít.  A közösségi agrármarketing,  mint
tevékenység fő célja a hazai élelmiszerek piaci pozíciójának javítása mind bel-, mind külföldön, oly
módon,  hogy  a  hangsúlyt  a  helyi  mkkv-k  és  a  termelők  által  megtermelt  élelmiszerek
fogyasztásélénkítésére helyezik.

1. A piac

A FruitVeB 2015-2018. közötti közösségi zöldség-gyümölcs marketingprogram javaslata az elmúlt
évek sikerére épül, egyszerre ötvözi a korábbi években már jól bevált marketing elemeket és az
aktuális ágazati kihívásokhoz kapcsolódó marketingeszközöket. 
A FruitVeB az Agrármarketing Centrum támogatásával évek óta működteti a „Naponta3x3”
fogyasztásnövelő programot, amellyel támogatja a magyar zöldség-gyümölcs ágazat szereplőit a
közösségi marketing eszközeivel, növelve ezáltal a belföldi keresletet, valamint javítva a lakosság
életmódját és életfelfogását. A  FruitVeB  2015-2018.  év  közötti  marketingstratégiájának
középpontjában  továbbra  is  a  nemzetközi  5aDay  program magyar  adaptációja,  a  "Fogyasszon
naponta  3x3-féle  zöldséget,  gyümölcsöt!"  fogyasztásnövelő  kampány  áll, amelynek  célja  a
magyar termelés bővítése mellett felhívni a lakosság figyelmét a magyar termékek vásárlásának
fontosságára, valamint, hogy a hazai termékek nagyon finomak és kiváló minőségűek.
A  korábbi  években  megvalósított,  zöldség-gyümölcs  ágazati  marketing  szempontból  kiemelt
termékkörök,  a  dinnye,  az  alma  és  a  paprika  mellett  a  2016-2018.  évi  programjavaslat  a
paradicsom,  torma,  kajszi, meggy,  valamint  hazai  körben  még  a  bodza  és  a  szamóca
termékkörökkel  egészül  ki,  mivel  ez a  7/9  termékkör mind  a  hazai,  mind a  nemzetközi  piac
szempontjából lényegesek és ún. hungarikum termékek. 
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2. Célpiacok és pozíciók

2.1. Célok és célcsoportok

Cél: a magyar zöldség-gyümölcs termékek népszerűsítése, ezáltal piaci többletértékesítés elérése
bel- és külföldön.

 belföldi fogyasztásösztönzés;
 belföldi válságmegelőzés és -kezelés;
 belföldi fogyasztói szokások aktív változtatása;
 külföldi fogyasztásösztönzés és értékesítés-növelés;
 külföldi fogyasztásösztönző médiakampány;
 külföldi partnerkapcsolat-fejlesztés.

A  2015-2018.  közötti  közösségi  zöldség-gyümölcs  marketingprogram  kiemelt
tevékenységelemei a következők:
A.) Nemzetközi termékpromóció: 

1) Nemzetközi kiállításokon való aktív magyar kiállítói részvétel 
2) Exportpiacokon fogyasztásösztönző médiakampány megvalósítása 
3) Nemzetközi szakember találkozók szervezés (a kereskedőházak bevonásával)   

B.) Belföldi termékpromóció: 
1) Áruházlánci kóstoltatások
2) Országos  fogyasztásösztönző médiakampány 
3) Hazai kiállításokon aktív zöldség-gyümölcs kiállítói részvétel 
4) Termékspecifikus szakmai konferenciák megvalósítása 

A  javaslatban  megfogalmazott  2015-2018.  közötti  közösségi  zöldség-gyümölcs
marketingprogram  megvalósítása,  közvetlenül  már  rövid  távon  hatékonyan  támogathatja  a
magyar  zöldség-gyümölcsfélék  fogyasztásának  belföldi  növekedését,  a  hazai  zöldség-gyümölcs
termőfelület bővülését, a termesztés és értékesítés jövedelmezőségének stabilitását, az exportpiacok
fenntartását és bővülését, valamint a termékpálya szereplőinek szakmai együttműködést.

Célcsoportok

cél célcsoport

belföldi fogyasztásösztönzés primer  családok, kisgyermekes szülők
 senior korosztály
 iskolás gyermekek

szekunder  egyedülállók
 középkorú szülők

belföldi válságmegelőzés és -kezelés primer  iskolás gyermekek

szekunder  kisgyermekes szülők

belföldi  fogyasztói  szokások  aktív
változtatása

primer  középkorú szülők
 egyedülállók

szekunder  iskolás gyermekek

külföldi fogyasztásösztönzés primer  fiatal felnőttek
 senior korosztály

szekunder  kereskedők
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külföldi értékesítés-növelés primer  kereskedők

szekunder  feldolgozók

külföldi partnerkapcsolat-fejlesztés primer  Potenciális partnerek

szekunder  -

Célcsoportok jegyei (természetes személyekre nézve)

célcsoport demográfiai jellemzők attitűdök

Családok, 
kisgyermekes szülők

Jellemzően 3-5 fős családok
1-3 kisgyerek, 1-2 kereső
A szülők kora 24-35 év

Árérzékeny vásárlók
A gyermekekre többet költők
Gyerekek egészsége fontos

Iskolás gyermekek 6-16 éves korosztály
Nincs önálló kereset 

Jó példa motiválása társakon át
Korai fogyasztási bevéséssé válik

Fiatal felnőttek 18-29 éves korosztály
Önálló, de alacsonyabb jövedelem

Árérzékeny vásárlók
Nyitottak, sok mindent kipróbálnak

Egyedülállók 30-59 éves korosztály
Önálló háztartást vezet
Jobbára városi lakosok

Nagyobb diszkrecionális jövedelem
Tudatos, igényes fogyasztók
Önmagára hajlandó költeni

Középkorú szülők 35-49 közötti korosztály
Magasabb jövedelem, de sok költség
Gyerekek előrejutásában motiváltak

Tudatos vásárlók
Igényesség
Célorientálság

Senior korosztály 59-x korosztály
Stabil alapjövedelem (nyugdíj)

Egészségtudatosak
Motiválni képes a családját
Hajlandó költeni, de árérzékeny

2.2. Hol és kinek akarunk eladni?

2.2.1. Külföldi helyszínek – nemzetközi kiállításokon való aktív magyar kiállítói részvétel 

Magyarország legjelentősebb agrárkereskedelmi partnere Németország, ide irányul a zöldség- és
gyümölcskivitel  20  százaléka.  A Németországba  irányuló  összes  magyar  agrárexporton  belül  a
zöldség-gyümölcs  kivitel  képviseli  az  export  mintegy  harmadát.   Az  elmúlt  évek  nemzetközi
zöldség-gyümölcsértékesítési tendenciái alapján megállapítható, hogy a német fogyasztók szeretik
és jó minőségűnek tartják a magyar zöldséget, gyümölcsöt, valamint ezekből készült termékeket,
így Magyarország számára kedvező lehetőség kínálkozik, hogy a jövőben bővítse a Németországba
irányuló  zöldség-gyümölcstermékek  körét  és  mennyiségét.  A  németországi  zöldség-gyümölcs
exportpiacok bővítésének egyik meghatározó eleme lehet,  a  témaspecifikus  szakkiállításokon és
vásárokon való részvétel, ahol a magyar zöldség-gyümölcságazat szereplői tudnának bemutatkozni. 

FruitLogistica

Leírás: FruitLogistica  a  világ  egyik  legjelentősebb  zöldség-gyümölcs
szakkiállítása,  amelyet  hagyományosan  minden  év  februárjában
rendeznek. A 2013. évi Fruit Logistica kiállításon 84 országból 2 537
kiállító  cég  képviseltette  magát  és  a  kiállítás  három  napján
megközelítőleg 56 ezer szakmai látogatót vett részt. 
A  Fruit  Logistica  kiállítás  hivatalos  honlapja:

FruitVeB zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2015-2018.                                         4/17 oldal 



http://www.fruitlogistica.de

Aktivitás: Magyar  közösségi  stand szervezése,  magyar  termékek  kóstoltatása,
idegen  nyelvű  tájékoztató  anyagok  készítése  és  szétosztása,
nemzetközi sajtótájékoztató szervezése

Kiállítási területigény: cca. 150-200 nm (15-20 magyar cég megjelenése, tematikusan)
+60-100 nm közösségi rész (szervíz rész + tárgyalók) 

Anuga

Leírás: A  kétévenként  megrendezésre  kerülő  kölni  ANUGA  a  világ
legnagyobb élelmiszeripari szakkiállítása. A nagyszabású  eseményen
átlagosan 90-100 országból, összesen 6.500-6600 kiállító szokott részt
venni 284 ezer m² területen. A látogatók száma meghaladja a 150.000
ezret.  Az  ANUGA nemzetközi  jellegét  jól  mutatja,  hogy  mind  a
kiállító  cégek,  mind  a  látogatók   többsége  külföldről   érkezik.  A
kiállítás  tematikájához  illeszkedve  magyar  részről  a  megjelenés,
elsősorban  feldolgozott  zöldség-gyümölcs  termékekkel  foglalkozó
ágazati  szereplők  számára  fontos.  A  kiállítás  hivatalos  honlapja:
www.anuga.com

Aktivitás: Magyar  közösségi  stand szervezése,  magyar  termékek  kóstoltatása,
idegen  nyelvű  tájékoztató  anyagok  készítése  és  szétosztása,
nemzetközi sajtótájékoztató szervezése

Kiállítási területigény: cc. 100 nm (10-12 magyar cég megjelenése)  
+60 nm közösségi rész (szerviz rész + tárgyalók)

MacFrut

Leírás: A  berlini  FruitLogistica  mellett  Európa  második  legjelentősebb
zöldség-gyümölcs  ágazati  szakkiállításán  és  vásárán  korszerű
termesztéstechnológiai  elemek,  kertészeti  gépek,  és  post-harvest
technológiák  kerülnek bemutatásra. A technológiai szállítók mellett
zöldség-gyümölcs nagykereskedő cégek is bemutatkoznak. A kiállítás
hivatalos honlapja: www.macfrut.com 

Aktivitás: Magyar közösségi stand szervezése, a feldolgozott meggy különböző
formáinak kóstoltatása, idegen nyelvű tájékoztató anyagok készítése
és szétosztása, nemzetközi sajtótájékoztató szervezése

Kiállítási területigény: cca. 100 nm (5-7 magyar termék témaspecifikus megjelenése)

InterPoma

Leírás: Az  almatermesztéssel,  -tárolással  és  az  -értékesítéssel  foglalkozó
INTERPOMA kiállítás  egyedülálló  a  maga  nemében,  mely  a  Dél-
Tirolban, Európa legnagyobb egybefüggő, 18.000 hektáros almatermő
területének központjában kétévente kerül megrendezésre. A kiállítás
mára  már  nemzetközi  jelentőségű,  amely  összehozza  a  vezető
szakértőket ezen a területen. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ezen
a kiállításon 20-22 országból  420-440 kiállító és több mint hetven
országból  18-20  ezer  látogató  szokott  részt  venni.  Az  InterPoma
lehetőséget  biztosít,  hogy  a  szakemberek  hozzájussanak  az  új  és
nagyobb  szakértelmet  igénylő  almatermesztési,  -tárolás  és
-értékesítési  megoldásokhoz  és  új  értékesítési  kapcsolatokat
szerezzenek. Ezen a kiállításon kiemelten a magyar alma nemzetközi
promóciójára  nyílik  lehetőség.  A  kiállítás  hivatalos  honlapja:
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http://www.fierabolzano.it/interpoma 

Aktivitás: magyar közösségi stand szervezése, magyar almafajták kóstoltatása,
idegen  nyelvű  tájékoztató  anyagok  készítése  és  szétosztása,
Nemzetközi sajtótájékoztató szervezése

Kiállítási területigény: cca. 50 nm (5-7 magyar cég témaspecifikus megjelenése)

2.2.2. Belföldi helyszínek és tevékenységek

1) Áruházlánci kóstoltatások

Leírás: Az  áruházlánci  termékpromóciók  elsődleges  célcsoportja  a  magyar
vásárlók – ezen belül kiemelten a háziasszonyok, akik nap mint nap
döntenek az élelmiszerek beszerzéséről és a beszerzett áruk fajtájáról.
A kóstoltatáson egy-két fő hosztesz kínálja a zöldséget, gyümölcsöt
ízlésesen  tálalva,  ezen  felül  az  adott  fajtát,  termőhelyet  és/vagy  a
fontos  egészségügyi  hatásait  mondja  el  a  vásárlóknak.  A
kóstoltatáshoz tájékoztató anyagok kiadása kapcsolódik, amelyeket a
fogyasztó  magával  vihet,  otthon  tanulmányozhat  és  elkészítheti  az
azon  található  receptet,  ötleteket  kap  (szezonnaptár,  plakátok,
receptkártyák,  stb.).  A programhoz  a  média  tájékoztatása  céljából
sajtótájékoztatók  kapcsolódnak.  Az  országos  lefedettségű
(Budapesten,  és  az  ország  több  megyeszékhelyén),  összehangolt
áruházlánci  kóstoltatássorozatot  a  hazai  üzletláncok bevonásával  és
közreműködésével,  az  adott  termék  érési  időszakához  igazítva,
minimum három héten keresztül, heti három kitelepüléssel (csütörtök,
péntek, szombat), napi minimum 8 órában ajánlott megvalósítani.

Időszak: nyári-őszi időszak, a termékek érési idejéhez igazítva 

Termékkör: 9 termékcsoport

Aktivitás: kóstoltatás,  tájékoztató  anyagok  összeállítása,  sajtótájékoztató
szervezése

2) Médiakampány

Leírás: Egyes  termékkóstoltatásához  kapcsolódóan  széles  körű
médiakampányt  szükséges  indítani,  televízió,  rádió és  írott  média
igénybe  vételével,  amelyen  táplálkozási  szakemberek,
mesterszakácsok  és  ismert  személyek,  sportolók  bevonásával  kerül
népszerűsítésre  a  zöldség-gyümölcs  termékkörök.  Emellett  köztéri
média  (óriásplakát,  balusztrád,  stb.)  alkalmazásával  is  fontos
felhívni  a  figyelmet  az  egyes  termékek  szezonjára  és  beszerzési
lehetőségeire. 

Időszak: nyári-őszi időszak, a termékek érési idejéhez igazítva

Termékkör: 9 termékcsoport

Aktivitás: kóstoltatás,  tájékoztató  anyagok  összeállítása,  sajtótájékoztató
szervezése

3) Hazai kiállításokon aktív zöldség-gyümölcs kiállítói részvétel

Leírás: OMÉK
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár
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A  FruitVeB  a  zöldség-gyümölcságazat  szereplőit  összefogva,  az
OMÉK  aktuális  profiljához  igazítva  egységes  arculatú  közösségi
standdal/  standokkal  szeretne  megjelenni,  amelynek  keretében  az
ágazat  termelői,  termelői  szervezetei,  feldolgozói  és  kereskedői
vennének részt. A tervezett standon/standokon szeretnénk bemutatni a
teljes zöldség-gyümölcs kínálatot, valamint a legújabb fejlesztéseket
és innovációs termékeinket (pl. fresh-cut, stb.). A közösségi standon
folyamatos felvilágosítást, információs rendszert működtetnénk, ahol
a  termékek  felhasználására,  szezonjára,  értékeire  helyeznénk  a
hangsúlyt  és  egy  látványkonyha  keretében  többféle  termék  is
megkóstolható lenne, pl. sütemények, lekvárok, saláták, sült paprika,
lecsó,  stb.  Kiállítási  területigény: cca.  200  nm  (20-22  cég
megjelenése)  
Hortus Hungarikus 
Nemzetközi Kertészeti Szakkiállítás és Vásár
A  FruitVeB  a  zöldség-gyümölcságazat  szereplőit  összefogva,  a
HORTUS aktuális  profiljához  igazítva  egységes  arculatú  közösségi
standdal szeretne megjelenni, amelynek keretében az ágazat termelői,
termelői  szervezetei,  feldolgozói  és  kereskedői  vennének  részt.  A
tervezett  standon  szeretnénk  bemutatni  a  teljes  zöldség-gyümölcs
kínálatot,  valamint  a  legújabb  fejlesztéseket  és  innovációs
termékeinket  (pl.  fresh-cut,  stb.).  A közösségi  standon  folyamatos
felvilágosítást, információs rendszert működtetnénk, ahol a termékek
felhasználására, szezonjára, értékeire helyeznénk a hangsúlyt és egy
látványkonyha keretében többféle termék is megkóstolható lenne, pl.
sütemények,  lekvárok,  saláták,  sült  paprika,  lecsó,  stb.  Kiállítási
területigény: cca. 100 nm (6-8 cég megjelenése)  
Farmer-Expo
A  Farmer-Expo  Magyarország  egyik  vezető  nemzetközi
mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása, mely első pillanattól
kezdve  céltudatosan  az  agráripari  ágazatcsoport  részeseinek  és
partnereinek igyekszik  minél  szélesebb körű és  minél  hatékonyabb
lehetőségeket  biztosítani  a  kapcsolatteremtésre,  a  kapcsolatok
elmélyítésére,  a  megmérettetésre,  egyszóval  az  előrelépésre. A
kiállítás  ennek  megfelelően  fórumot  biztosít  a  közvetlenül
mezőgazdasági  termeléssel  foglalkozó,  illetve az ehhez a  szférához
kapcsolódó, azzal partneri viszonyban álló hazai és külföldi cégeknek,
vállalkozásoknak  és  szervezeteknek  a  termékeik,  szolgáltatásaik
bemutatására. FruitVeB  a  zöldség-gyümölcságazat  szereplőit
összefogva,  a  Farmer-Expo  aktuális  profiljához  igazítva  egységes
arculatú közösségi standdal szeretne megjelenni, amelynek keretében
az  ágazat  termelői,  termelői  szervezetei,  feldolgozói  és  kereskedői
vennének  részt.  A tervezett  standon  szeretnénk  bemutatni  a  teljes
zöldség-gyümölcs  kínálatot,  valamint  a  legújabb  fejlesztéseket  és
innovációs  termékeinket  (pl.  fresh-cut,  stb.).  A közösségi  standon
folyamatos felvilágosítást, információs rendszert működtetnénk, ahol
a  termékek  felhasználására,  szezonjára,  értékeire  helyeznénk  a
hangsúlyt  és  egy  látványkonyha  keretében  többféle  termék  is
megkóstolható lenne, pl. sütemények, lekvárok, saláták, sült paprika,
lecsó, stb. Kiállítási területigény: cca. 100 nm (6-8 cég megjelenése)  

Időszak: évente
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Termékkör: 9 termékcsoport

Aktivitás: stand szervezése, magyar termékek  kóstoltatása, tájékoztató anyagok
készítése és szétosztása, sajtótájékoztató szervezése

4) Termékspecifikus szakmai konferenciák /9/ megvalósítása

Leírás: A  marketingprogramban  a  bemutatott  termékkörökhöz  évente
nagyszabású szakmai konferenciák szervezése is kapcsolódna. Az
elmúlt években hasonló, mintaértékű rendezvények (mint például
a  Magyar  Paprika  Napja  ,  Keceli  Meggyfesztivál,  stb)  már
hagyomány jelleggel  megvalósultak,  ezek  mintáját  alapul  véve
lehetne  a  9  termékkörre  szakmai  konferenciákat  szervezni.  A
rendezvények  kiemelt  témái  között  az  adott  termékkör
termesztéstechnológiai  kérdései,  valamint  nemzetközi  és  hazai
értékesítési  lehetőségeinek ismertetése,  értékelése szerepelne.  A
Marketingprogram  megvalósítása  kapcsán,  ezek  a  fórumok
kedvező lehetőséget biztosítanak az adott termékkör szereplőinek
-  termelők,  termelői  szervezetek,  a  kereskedők  szakmai
észrevételeinek,  javaslatainak  és  kezdeményezésének
adaptálására, ezzel elősegítve a promóció szakmaiságát és sikeres
megvalósítását.  A  marketingprogramba  bevont  9  termékkör
mentén szerveződő konferenciák a helyi és regionális érdeklődők
mellett találkozási és információátadási lehetőséget kívánnak adni
országos  szinten  és  határokon  átnyúlva  a  magyar  zöldség-
gyümölcstermékek  iránt  érdeklődő  szakembereknek.  Egy-egy
rendezvény kapcsán 150- 200 fő résztvevővel lehet kalkulálni. 

Időszak: nyári-őszi időszak, a termékek érési idejéhez igazítva

Termékkör: 9 termékcsoport

Aktivitás: konferencia és kapcsolódó sajtótájékoztató szervezése

3. Marketing-mix

3.1. Termékek

A közösségi marketing termék-célcsoportjai az alábbiak:

Belföldi
marketingtevékenységek

Külföldi
marketingtevékenységek

Zöldség  paprika
 paradicsom
 dinnye
 torma

 paprika
 paradicsom
 dinnye
 torma

Gyümölcs  meggy
 kajszibarack
 alma
 bodza
 szamóca

 meggy
 kajszibarack
 alma

FruitVeB zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2015-2018.                                         8/17 oldal 



termék
éves akcióidőszakok* alkalmazott marketingtevékenységek

M Á M J J A Sz O N D kóstoltatá
s

tájék.
anyag 

médiakamp. egyéb**

paprika X X X X X X X X

paradicsom X X X X X X X X

görögdinnye X X X X X X

torma X X X X X X X

meggy X X X X X X

kajszibarack X X X X X X

alma X X X X X X X X X

bodza X X X X X X

szamóca X X X X X X

* Az éves akcióidőszakokat november-február időszakban mérési-értékelési időszak egészíti ki.
** Kiállításokon stand szervezése, magyar termékek kóstoltatása, tájékoztató anyagok készítése és
szétosztása, sajtótájékoztató szervezése.

Termék marketingprogramba bevont kiemelt zöldség-gyümölcstermékek ismertetése

Paprika A  paprika  tradicionális  magyar  termék,  a  hazai  fogyasztása  az  exportot  is
befolyásolja. A  termékpromóció elsősorban a fehér paprikát és a kápia paprikát
célozza meg, amelyet áruházláncokban történő kóstoltatásokkal, ismertetőanyagok
kiosztásával, szezonnaptárakkal lehetne még kedveltebbé tenni. A termékpromóció
célja  a  különböző  paprikafajták  bemutatása  és  felhasználási  lehetőségeinek
ismertetése,  amelyet  egyrészt  össze lehet  kötni  a  lecsószezonnal,  másrészt  ezen
felül is be lehet mutatni, hogyan lehet még felhasználni a paprikát (például krémet
készíteni). A promóció központi elemei a kóstoltatás, amely kiváló alkalom a fajták
bemutatására, illetve az eladás növelésére is, mivel kóstolás után a tapasztalatok
szerint nagyon sokan vásárolnak is paprikát. A frissen fogyasztás mellett tervezünk
látványkonyhát  is,  ahol  a  friss  paprikából  készülne  a  krém  és/vagy  lecsó.  A
nyomtatott  sajtóban és  online  felületeken megjelenő cikkek,  televíziós  műsorok
segítenék még a tájékoztatást, elsősorban a paprika sokrétű felhasználási módjáról,
illetve a népszerű paprikafajtákról, mint a kápia vagy a pritaminpaprika.

Paradicsom Az  Európai  Uniós  csatlakozás  után  a  hajtatásban  a  paradicsomtermesztés  és
-értékesítés ment át a legnagyobb átalakuláson. A termőterület a felére csökkent,
jelenleg  400-450 hektáron termesztenek paradicsomot,  ugyanakkor  az  előállított
közel 100 ezer tonna érdemben nem változott. Idén az import kevésbé befolyásolta
a  piacokat  a  fő  termelési  időszakokban,  május  és  október  között.  Mivel  a
szabadföldi  étkezési  paradicsomtermesztés  a  kispiaci  értékesítés  kivételével
gyakorlatilag megszűnt. Míg 3-4 éve a fürtös paradicsom aránya a termesztésben
csak 10-15%  volt,  jelenleg  már  meghaladja  az  50%-ot  és  további  növekedés
várható. Örvendetes, hogy egyre több termelő termel cherry paradicsomot és főleg
a  nyári  időszakban   már  50%  körüli  ezen  magyar  termék  részesedése  a
kereskedelemben.   A  FruitVeB  által  a  korábbi  években,  a  hazai
paradicsomfogyasztási  szokásokról  készített  felmérések  alapján  megállapítható,
hogy a hazai fogyasztók a nyári-őszi időszakban elsősorban nyersen fogyasztják,
általában hetente több alkalommal, de minimum   háromszor, és kb. fél és 1 kiló
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közti  mennyiséget fogyasztanak el  hetente.   A beszerzés elsődleges helyszínei a
hipermarketek  vagy  a  helyi  piac.  A  marketingprogram  célja a  paradicsom
esetében  a  friss  fogyasztás  népszerűsítése,  valamint  az  hogy   a  nyári/őszi
időszakban a paradicsom általános fogyasztási cikké váljon a fogyasztók körében.

Görögdinnye 2003-ban Magyarországot még a világ 3. legnagyobb dinnyeexportálójaként
tartották számon, azóta egynegyedére esett vissza a kivitel és folyamatosan
veszítjük el az évtizedekig őrzött külpiacainkat és a magyar termőfelület néhány év
alatt a felére csökkent. Az elmúlt évek extrém időjárása miatt a 2010-es 6500
hektárról 2012-re 4900 hektárra csökkent a görögdinnye termesztési felülete. A
2010-ben kialakult kedvezőtlen piaci helyzetre tekintettel a FruitVeB  2011-2014.
között  a Dinnyeszövetséggel közösen szervezte  meg a hazai fogyasztásösztönző
dinnyepromóciót, amely igen sikeresen zárul, hiszen jelentősen nőtt a belföldi
fogyasztás és az elmúlt években a megtermelt görögdinnye közel 60%-át belföldön
fogyasztották el.  A magyar vásárlók kifejezetten keresték a jó minőségű magyar
dinnyét,  a  visszajelzések  alapján  az  áruházlánci  kóstoltatások  alapján  nagyon
szívesen kóstoltak és vásároltak is, mivel már tudták, milyen ízre számíthatnak.
A görögdinnye kapcsán a marketingprogram elsődleges célja az import, illetve a
dömpingárak háttérbe szorítása, a belföldi termelés és fogyasztás növelése, hogy ne
csak akkor fogyasszanak dinnyét a magyar emberek, amikor jó idő van, hanem
kösse össze azzal, ha nyár van, akkor dinnyét kell enni, tartozzon a nyári
mindennapi élet részévé. A program keretében fel  kell  hívni  a figyelmet a
dinnyefogyasztás egészségügyi és élettani hatásaira elsősorban médiakampány,
tájékoztató anyagokkal kiegészített áruházi kóstoltatás segítségével.

Torma A  hazai   tormatermesztés  Hajdú-Bihar  megyére  koncentrálódik.  A  hajdúsági
tormatermőtáj jól körülhatárolható, területileg összefüggő tájegység, amit mintegy
13 hajdúsági  település  – Debrecen (Haláp és  Bánk körzete),  Létavértes,  Újléta,
Kokad, Álmosd, Bagamér, Vámospércs; Hosszúpályi, Monostorpályi, Nyírábrány,
Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Nyíradony – alkot. A hajdúsági tormának egyöntetű
piaci megjelenése van, amit a hajdúsági termőtáj térségében kialakult,  egységes,
bakhátas  termelési  technológia  biztosít.  A több  évtizede  kifejlesztett  bakhátas
termelési technológia eltér az Európa más körzeteiben alkalmazott, gépesített, ferde
ültetési technológiától, így a hajdúsági torma küllemre is jól elkülöníthető az egyéb
termesztéstechnológiában termelt tormáktól. 
A hazai tormatermékpálya képviselőinek – a FruitVeB szakmai bevonásával – és a
Földművelésügyi  Minisztérium  illetékes  kollégáinak  szoros  szakmai
együttműködésének sikerekének könyvelhető el,  hogy az Európai Bizottság 2009.
október  21-én  bejegyezte  az  oltalom  alatt  álló  eredetmegjelölések  és  földrajzi
jelzések  nyilvántartásába  a  „Hajdúsági  torma”  elnevezést.  Az  oltalom  az
elnevezést védi, ami azt jelenti, hogy a „Hajdúsági torma” elnevezést csak azok
tüntethetik  fel  termékeiken,  akik  a  termékleírásban  meghatározott  területen  és
módon termesztenek. A hajdúsági tormára megkapott földrajzi árujelző oltalom a
hazai  tormatermesztés  számára  nagy  lehetőség,  ennek  hatékony  kihasználását
segítheti elő a hajdúsági tormához kapcsolódó széleskörű promóciós kampány. A
marketingprogram elsődleges célja, hogy ráirányítsa a magyar lakosság figyelmet
a hajdúsági  torma  egyedi   jellegére,  különleges  íz  -és beltartalmi minőségére,
kedvező  élettani  tulajdonságaira,  sajátos  magyar  termesztéstechnológiájára,
valamint földrajzi árujelző oltalmának (OFJ) nemzetközi és hazai fontosságára.

Meggy A meggy  a  magyar  gyümölcstermesztés  egyik  legértékesebb  terméke,  mind  íz,
mind beltartalom szerint  kimagasló  egész  Európában.  Legnagyobb felvevőpiaca
Németország és Oroszország. Mind a hazai fogyasztásban, mind a hagyományos
piacainkon  (német,  osztrák,  balti,  orosz,  ukrán)  lehetséges  és  szükséges  egy
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célirányos termékmarketing  elindítása.  A fajtahasználatban az  észak-keleti  régió
hagyományos fajtái gyakran összeérnek a német, lengyel szezon első negyedével,
harmadával, ami piaci zavart okoz, ráadásul az elmúlt 6-8 évben ez az arány tovább
romlott.  A beltartalmi  vizsgálatok  szerint  a  magyar  meggyből  készített  áruk  és
sűrítményék  több  antioxidánst  tartalmaznak,  mint  a  többi  fajta,  ezért  mind
táplálkozás-biológiai,  mind áruértéke lényegesen magasabb az egyéb európai  és
amerikai  fajtáknál.  A  promóció  célja,  hogy  a  hazai  nemesítésű  meggyfajták
egészségre  gyakorolt  kedvező  hatásának  ismerete,  egyedülálló  mivoltának
hangsúlyozása nemcsak itthon, hanem Európa-szerte is.

Kajszibarack Magyarországon a kajszibarack tradicionális termék nagy fejlődési lehetőségekkel.
A  magyar  fajták  egyre  keresettebbek  az  európai  piacokon.  A  kajszibarack
hungarikum,  az  egyik  legmagyarabb  növény.  A magyar  termés  70%-át  az  ipar
használja fel, 30%-át értékesítik a friss piacon. Ezért is fontos felhívni a figyelmet a
szezonban,  a  friss  és  a  befőzési  időszakban  hungarikum  értékeire,  mivel  igen
sokféleképpen lehet felhasználni. A marketingprogram célja tehát kettős, egyrészt
a friss fogyasztás népszerűsítése, másrészt pedig a befőzés újra népszerűvé tétele
nem csak a kajszi,  hanem más gyümölcsök esetében is. A program másik célja,
hogy a kajszi visszanyerje vezető szerepét a friss, befőzött és feldolgozott területen,
valamint, egy kiegyenlített kínálat mellett a nyári időszakban általános fogyasztási
cikké váljon a fogyasztók körében.

Alma Azzal ma már szinte mindenki tisztában van, hogy milyen nagy kincs és mennyire
egészséges  az  alma,  azonban  a  jótékony  egészségügyi  hatások  mellett  nagyon
szükség van a szezonalitás ismertetésére, különös tekintettel a fajták bemutatására,
hogy  mikor  mit  keressenek.  Ha  a  fogyasztó  ismeri  a  fajtákat,  tudja,  melyik
savasabb,  melyik  édesebb,  akkor  célirányosabban  megy  és  olyan  típusú  almát
vásárol,  amely  az  adott  felhasználási  módnak megfelel  (friss  étkezésre,  sütésre,
stb.).  Gyakran  előfordul,  hogy  nem  ízlésének  vagy  céljának  megfelelő  almát
vásárol, hiszen külsőre nem tudja, mire számítson, így elfogyasztva azt kiábrándul
és elpártol a gyümölcstől. Emiatt különösen fontos a hatékony almapromóció. Az
alma promócióra  a  legjobb alkalom a  szeptember és  az  október,  mikor  nagyon
sokfajta  friss  hazai  alma  áll  rendelkezésre,  illetve  ilyenkor  már  szinte  ez  az
egyedüli gyümölcs, amelynek szezonja van.

Bodza A  bodzát  az  élelmiszeriparban  színezésre,  szörpök,  sűrítmények  készítésére
használják, C-vitamin-tartalma a citrus gyümölcsök duplája, emellett vastartalma
szintén  magas.  Világviszonylatban  ültetvényszerű  termesztésben  elsősorban  a
fekete bodza - Sambucus nigra L. - terjedt el. A fekete bodzát elsőként az 1890-es
években  az  Amerikai  Egyesült  Államokban  kezdték  el  ültetvényszerűen
termeszteni.  Bodzanemesítéssel  1954-ben  Dániában  foglalkoztak  először,  amit
1957-ben  azausztriai  kísérletek  indítása  követett.  Az  Európa  Unió  tagországai
közül  meghatározó  mennyiséget  Ausztriában  és  Magyarországon  termelnek,
emellett  kisebb  területek  vannak.  Dániában,  Hollandiában,  Lengyelországban,
Németországban  és  Szlovákiában.  Magyarországon  a  fekete  bodza  az  ország
valamennyi  területén  megtalálható,  azonban  hatékonyan  csak  a  nyirkosabb,
tápanyagban gazdagabb, jó vízgazdálkodású területeken lehet termeszteni.
A  promóció  célja,  hogy  a  bodza  egészségre  gyakorolt  kedvező  hatásának
bemutatása, egyedülálló mivoltának hangsúlyozása nemcsak itthon, hanem Európa-
szerte is.  A program másik célja, hogy a bodza befőzött és feldolgozott területen,
általános fogyasztási cikké váljon a fogyasztók körében.

Szamóca Magyarországon  a  bogyósgyümölcsűek  közül  legkorábban  a  szamóca  érik.
Hazánkban  elsősorban  a  Szentendrei-szigeten,  Nagykőrös-Lajosmizse-Nyársapát
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körzetében, Zsombó-Szatymaz és Kisvárda környékén vannak jelentős szamóca-
termőfelületek.  A magyarországi  szamócatermés  döntő  része   belföldön,  friss,
hűtött,  illetve  fagyasztott  termékként  kerül  értékesítésre,  emellett  az  értékesített
mennyiség 25-30%-a importtal egészült ki. Az import beszállítások jelentős része a
magyar  szezon  előtt,  április-májusban  realizálódik.   A marketingprogram  célja
kettős,  egyrészt  a  friss  szamóca  fogyasztás  népszerűsítése,  másrészt  pedig  a
szamócabefőzés újra népszerűvé tétele. 

3.2. Árak

A stratégiának árazási stratégiája  (pl. lefölöző-, költségalapú-, behatoló-, pszichológiai beárazás,
stb.) nincs, a célcsoportok a marketingpromóció tárgyát ingyenesen kapják meg.  A célcsoportok a
fogysztás során az árakra különböző mértékben érzékenyek.

A rendezvényeken az alábbi bekerülési díjakkal lehet számolni:
 bérleti díjak
 marketingeszközök és promóció díjai
 személyi költségek
 utazási- és szállítási költségek

3.3. Reklám, promóció tartalma

3.3.1. Üzenetek a hazai piacon

Központi üzenet:

„Fogyasszon naponta 3x3 féle jó minőségű magyar zöldséget-gyümölcsöt!”

„A magyar termékeknek különleges az íze és a beltartalma!”

"Válassza a minőséget, étkezzen egészségesen, válassza a magyar zöldséget, gyümölcsöt"

Terméküzenetek:

termék üzenet

zöldség paprika „Vajon hány fajtát és hány feldolgozási módot ismerünk?”

paradicsom „Frissen fogyaszd, jótékony egészségügyi hatások”

görögdinnye „Jótékony egészségügyi hatások”

torma „Különleges íz és minőség,  jótékony egészségügyi hatások!”

gyümölcs meggy „Friss tálcás meggyet, jótékony egészségügyi hatásokat!”

kajszi „Friss gyümölcs, lekvár és ivólé formájában is bátran fogyasztható!”

alma „Szezonok és fajták”

bodza "Lekvár és ivólé formájában is bátran fogyasztható!”

szamóca „Friss gyümölcs, lekvár és ivólé formájában is bátran fogyasztható!”

3.3.2. Marketingüzenetek külföldön
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termék üzenet

zöldség paprika-paradicsom

„A magyar termékeknek különleges az íze és a beltartalma!”

görögdinnye

torma

gyümölcs meggy

kajszi

alma

3.4. Helyszínek, kommunikációs és értékesítési csatornák

Főbb események /helyszínekkel és időpontokkal/:
 külföld

◦ FruitLogistica /Berlin (D), február/
◦ Anuga /Köln (D), kétévente október/
◦ InterPoma /Bolsano (I), kétévente november/
◦ MacFrut /Rimini (I), augusztus/

 belföld 
◦ AgroMashExpo /Budapest, január/ - csak jelenlét
◦ Technika a modern kertészeben /Debrecen, május/ - csak jelenlét
◦ OMÉK /Budapest, szeptember/
◦ Hortus Hungaricus /Budapest, szeptember/
◦ Debreceni Farmer Expó ( Debrecen, augusztus)  
◦ Egyéb helyszíni rendezvények (városi) 
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Tervezett csatornák és a kapcsolódó célterületek:

Tervezett promóciós tevék. Kapcsolódó cél(ok) Csatornák

Áruházlánci kóstoltatás  belföldi fogyasztásösztönzés
 belföldi válságmegelőzés- és 

kezelés
 belföldi fogyasztói szokások aktív 

változtatása

Magyarországi
áruházláncok  budapesti  és
megyei  városokban
elhelyezkedő  nagyobb
üzletei 
Sajtótájékoztató 

Helyi rendezvények  belföldi fogyasztásösztönzés
 belföldi válságmegelőzés- és 

kezelés
 belföldi fogyasztói szokások aktív 

változtatása

Csak igény esetén
Pl.  Nemzetközi  Pálinka
Fesztivál,  Nemzetközi
Lekvár  és  Gyümölcslé
Fesztivál   

Országos rendezvényeken 
és kiállításokon való 
részvétel

 belföldi fogyasztásösztönzés
 belföldi válságmegelőzés- és 

kezelés
 belföldi fogyasztói szokások aktív 

változtatása

OMÉK és 
HortusHungarikus
Debreceni Farmer Expó 
 kiállításokon való 
megjelenés, közösségi stand 
megvalósítása, 
sajtótájékoztató 

Nemzetközi 
rendezvényeken és 
kiállításokon való 
részvétel

 külföldi fogyasztásösztönzés
 külföldi értékesítés-növelés
 külföldi partnerkapcsolat-fejlesztés

FruitLogistica,  Interpoma,
Macfrut,  Anuga
kiállításokon  való
megjelenés,  közösségi  stand
megvalósítása,
sajtótájékoztató 

Sajtómegjelenések, 
hirdetések

 belföldi fogyasztói szokások 
aktív változtatása

 külföldi értékesítés-növelés

televízió, rádió, írott média, 

on-line média, köztéri média

(óriásplakát, stb.) 

3.5. Folyamatok

Marketingfolyamat Tartalom, időszak, aktivitás

Rendezvények
(kiállítások,
konferenciák,
rendezvények)

külföldön Specifikusan a rendezvényekre kialakított tartalom.

belföldön Specifikusan a rendezvényekre kialakított tartalom.

belföldön saját Specifikusan a rendezvényekre kialakított tartalom.

Médiakampányok
(sajtómegjelenések,
hirdetések)

külföldön Az exportpiacokon (elsősorban Németországban) az egyes
kiemelt  zöldség-gyümölcs  exporttermékhez  (meggy,
paprika,  dinnye,  alma,  torma)  kapcsolódóan  széles  körű
nemzetközi  médiakampányt  szükséges  indítani,  televízió,
rádió  és  írott  média  igénybe  vételével.  A  nemzetközi
médiakampány  elsődleges  célja,  hogy  ráirányítsa  a
nemzetközi  (kiemelten  német)  fogyasztók  figyelmet  a
magyar  zöldség-gyümölcs  exporttermékek  egyedi
jellegére,  egyes  termékek  szezonjára,  különleges  íz  -és
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beltartalmi  minőségére,  kedvező  élettani  tulajdonságaira,
sajátos  magyar  termesztéstechnológiájára,  beszerzési
lehetőségeire. 
Kampányidőszak: az  adott  zöldség-gyümölcs  termék
fogyasztási szezonját  megelőző két hónap. 
Aktivitás: külföldi médiaügynökségekkel való kapcsolatok
kialakítása,  kampányanyagok  összeállítása,  hirdetések
megszervezése, értékelés

belföldön Az  egyes  termékkörökhöz  kapcsolódóan  széles  körű
médiakampányt szükséges indítani, televízió, rádió és írott
média,  on-line  média  igénybe  vételével,  amelyen
táplálkozási  szakemberek,  mesterszakácsok  és  ismert
személyek, sportolók bevonásával kerül népszerűsítésre a
zöldség-gyümölcs  termékkörök.  Emellett  köztéri  média
(óriásplakát,stb.)  alkalmazásával  is  fontos  felhívni  a
figyelmet  az  egyes  termékek  szezonjára  és  beszerzési
lehetőségeire. 

Kampányidőszak: az  adott  zöldség-gyümölcs  termék
fogyasztási szezonját  megelőző két hónap
Aktivitás:  hazai  médiaügynökségekkel  való  kapcsolatok
kialakítása,  kampányanyagok  összeállítása,  hirdetések
megszervezése, értékelés

3.6. Környezet, tárgyi elemek

A marketingprogram végrehajtásához szükséges háttér, infrastruktúra
 1 fő főszervező
 3-5 fő segítő
 1 db irodai kiszolgáló létesítmény
 1 db gépkocsi
 fogyóeszközök, üzemanyag

3.7. Emberi tényezők, partnerség

Fogyasztói oldalról is fontos lehet, hogy kik képviselik a marketingstratégiát,  illetve kik azok a
személyek és szervezetek, azok a végrehajtásban bármilyen fokon érintettek. 

Érintettek a marketingstratégia véghez vitele kapcsán:

ssz. stakeholder (ha van: tervezett státusz) képviselt erő /0-10/ érdekeltség foka /0-10/

1. FruitVeB egyéni tagok 3 6

2. FruitVeB TÉSZ és egyéb szervezeti-tagok 8 8

3. Nem FruitVeB-tag TÉSz-ek 3 0

4. Földművelésügyi Minisztérium 10 10

5. MT Zrt. AMC 8 10

6. NAK Kertészeti Főosztály 7 0

7. Innofresh Kft. 4 10
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8. Fruitmarketing Kft. 4 10

9. Hazai feldolgozók és fogyasztók 4 9

10. Külföldi feldolgozók és fogyasztók 5 2

11. Áruházláncok 10 8

12. Kiállítás- és konferenciaszervezők 7 8

4. SWOT-analízis

Erősségek Gyengeségek

 Korábbi  tapasztalatok  megléte  a
szervezetnél

 Szervezeti kompetencia
 Jó nemzetközi példák
 Világos koncentrált termékkör
 Egységes marketingeszközök
 Közösségi  marketing  fontosságának

belátása
 Magyar  termékek  megerősödése  a

piacokon – termékelkötelezettség

 Instabil  éves finanszírozás
 Szervezeti-feladatköri  átfedések  a

szektorban
 Minőségi  árualap  rendelkezésre  állás

kérdéses
 Termelői szervezetlenség
 Marketing  és  marketingszakemberek

hiánya


Lehetőségek Veszélyek

 Közösségi marketing fejlesztése 
 Hungarikumok megerősödése
 Nemzetközi projektekben való részvétel
 EU-s projektekben való részvétel

 Túl sok árérzékeny fogyasztó 
 Az  szervezeti  átfedések  problémákat

okoznak
 Rendezvények és az időjárás kapcsolata
 Az  áruházláncok  agrárkormányzati

megítélése
 Kertészeti  ágazat  háttérbe  szorulása  az

agrármarketingben

A SWOT-mátrix alapján követendő VÉGREHAJTÁSI stratégia:
 Diverzifikált
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5. Pénzügyi háttér

Marketingesemények  hozzávetőleges  költségei  típusonként  –  számítási  alapok  (-tól/-ig  becsült
költségek, forintban):

 1 db külföldi kiállításon való megjelenés:  3.000.000.- /    7.000.000.-
 1 db belföldi egynapos rendezvényen való megjelenés     100.000.- /       300.000.-
 1 db belföldi kétnapos rendezvényen való megjelenés     200.000.- /       800.000.- 
 1 db egynapos saját szervezésű fővárosi rendezvény        200.000.- /    1.000.000.-
 1 db egynapos saját szervezésű vidéki rendezvény     250.000.- /       800.000.-
 1 db hazai komplex marketingkampány 1 termékre 20.000.000.- / 30.000.000.-
 1 db külföldi komplex marketingkampány 10.000.000.- / 45.000.000.-

Egy évre átlagosan tervezett marketingmegjelenések és költségeik (éves marketingköltségvetés):

költségelem alk/db becsült átlagár összes ár

külföldi kiállításon való megjelenés 4 6.000.000.- 24.000.000.-

egynapos rendezvényen való megjelenés 10 125.000.- 1.250.000.-

belföldi kétnapos rendezvényen való megjelenés 5 300.000.- 1.500.000.-

egynapos saját szervezésű fővárosi rendezvény 4 300.000.- 1.200.000.-

egynapos saját szervezésű vidéki rendezvény 10 250.000.- 2.500.000.-

hazai komplex marketingkampány 1 termékre 1 25.000.000.- 25.000.000.-

külföldi komplex marketingkampány 1 35.000.000.- 35.000.000.-

havi rezsiköltség (irodai és személyi költségek) 12 450.000.- 5.400.000.-

tartalék 1 5.000.000.- 5.000.000.-

MINDÖSSZESEN*: 94.400.000.-

* 2015. évi árakat és becsléseket figyelembe véve, évente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------–-----------

A) A fentiek alapján az éves átlagos teljes költségigény külföldi médiakampánnyal:

100.850.000.- HUF

A fentiek alapján az éves átlagos teljes költségigény külföldi médiakampány nélkül:

65.850.000.- HUF 

Készítette:
Ledó Ferenc
Dr. Huszti Zsolt
Jasper Attila
Kis-Tóth Adrienn
Hunyadi István

Jelen stratégiai anyag egészének vagy részeinek  a felhasználása a FruitVeB engedélyéhez kötött. 
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