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3iOLQNDIRJ\DV]WyLLVPHUHWHNSUHIHUHQFLiN
IRJ\DV]WiVLV]RNiVRNPDUNHWLQJOHKHWĘVpJHN
6ʜʇʉʇʆʛʐʰ)ʔʋʅʜÈʉʐʇʕ±6ʜʃʍʑʕ'ʝʘʋʆ±
%˖ʆʋ%ʃʔʄʃʔʃ±.ʃʕʜʃ*ʛʗʎʃ
.XOFVV]DYDNpOHOPLV]HUPDUNHWLQJN|]|VVpJLPDUNHWLQJU|YLGHOOiWiVLOiQF
KXQJDULNXPKHO\LWHUPpNIRJ\DV]WyLNXWDWiV
-(/NyG4

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$ SiOLQNDiJD]DW D] HOP~OW pYWL]HGHNEHQ GLQDPLNXV IHMOĘGpVHQ PHQW NHUHV]WO
DPLWDKD]DLpVD]XQLyVMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWYiOWR]WDWiVDLLVWiPRJDWWDN6]iPRV
V]DNSROLWLNDLNpUGpVYHWĘG|WWIHODPHO\HNPHJYiODV]ROiViKR]DSiOLQNDIRJ\DV]WiVL
V]RNiVRNDWIHOPpUĘiWIRJyHOHP]pVHONpV]tWpVHYiOWV]NVpJHVVp
9L]VJiODWXQND)|OGPĦYHOpVJ\L0LQLV]WpULXPD]$JUiUJD]GDViJL.XWDWy,QWp]HW
pVD6]HQW,VWYiQ(J\HWHPeOHOPLV]HUWXGRPiQ\L.DUiQDNN|]|VRUV]iJRVIRJ\DV]WyL
IHOPpUpVpQDODSXO$NXWDWiVVRUiQHJ\QDJ\HOHPV]iP~ Q  V]HPpO\HVPHJNpUGH]pVHVNpUGĘtYHVYL]VJiODWRWKDMWRWWXQNYpJUH
$] HOVĘGOHJHV YL]VJiODWL V]HPSRQW D YiODV]DGyN SiOLQNiYDO NDSFVRODWRV WXGiVV]LQWMpQHNIHOPpUpVHD]DONRKROIRJ\DV]WiVLV]RNiVRNpVD]H]HNHWPHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘNPHJLVPHUpVHYROW
)HOPpUpVQNHUHGPpQ\HLEL]RQ\tWMiNKRJ\DSiOLQNDHOĘiOOtWiViQDNpVIRJ\DV]WiViQDNLVNRPRO\KDJ\RPiQ\DLYDQQDN$SiOLQNDIRJ\DV]WiVDDW|EEVpJV]iPiUD
NO|QOHJHVULWNDDONDOPDNKR]N|WKHWĘ0LQGH]HNNHOV]HPEHQiOOD]RQEDQD]DWpQ\
KRJ\DSiOLQNDNHUHVNHGHOPLIRUJDOPDHOHQ\pV]ĘPpUWpNĦPiVDONRKRORVLWDORNKR]
NpSHVW$]HUHGPpQ\HNDODSMiQHOPRQGKDWyD]LVKRJ\DYiODV]DGyNMHOHQWĘVKiQ\DGD
PLQLPiOLVLVPHUHWHNNHOVHPUHQGHONH]LNDSiOLQNDHOĘiOOtWiViYDOpVIRUJDOPD]iViYDO
NDSFVRODWRVN|YHWHOPpQ\HNUĘOpVV]DEiO\RNUyO)RQWRVNLHPHOQLKRJ\VRNDNV]iPiUDPpJPLQGLJDÄKi]LSiOLQND´MHOHQWLDPLQĘVpJLHWDORQW(]OHJLQNiEEDEEDQPXWDWNR]LNPHJKRJ\DW|EEVpJMHOOHP]ĘHQQHPNHUHVNHGHOPLIRUJDORPEDQV]HU]LEHH]WD
WHUPpNHWKDQHPD]LVPHUĘVHLWĘONDSMDDMiQGpNEDYDJ\WĘONYiViUROMD
.ODV]WHUDQDOt]LVVHJtWVpJpYHOQpJ\IRJ\DV]WyLFVRSRUWRWVLNHUOWHONO|QtWHQQN
HJ\PiVWyOeUGHNOĘGĘN3DVV]tYHOIRJDGyN3iOLQNDNHUOĘNpV0LQGHQLYyN$NODV]WHUHN N|]|WW MHOOHP]ĘHQ D IRJ\DV]WiVL J\DNRULViJ pV D SiOLQNiKR] IĦ]ĘGĘ YLV]RQ\
PHQWpQWDSDV]WDOWXQNHOWpUpVWPLQWVHPGHPRJUi¿DLSDUDPpWHUHNWHNLQWHWpEHQ$]
HOHP]pViOWDOVLNHUOWN|UOtUQLDSRWHQFLiOLVYiViUOyLUpWHJHNHWpOHWPyGpViOWDOiQRV
V]HPpO\LVpJMHJ\HNDODSMiQLV
$ WDSDV]WDODWRNDW |VV]HJH]YH RO\DQ FpO]RWW PDUNHWLQJWHYpNHQ\VpJHW WDUWXQN
V]NVpJHVQHNDPHO\DPLQĘVpJHWiOOtWMDN|]pSSRQWEDpVDSiOLQNiKR]DNRPRO\V]DNpUWHOPHWLJpQ\OĘNp]PĦYHVNHUHVNHGHOPLWHUPpNLPi]ViWNDSFVROMD)RQWRVQDNWDUWMXNKRJ\iWIRJyHGXNiFLyVWHYpNHQ\VpJiOWDODIRJ\DV]WyV]iPiUDLVpUWKHWĘPyGRQ
GHPpJLVSRQWRVDQUiYLOiJtWVXQNPLQGDUUDDV]DNPDLWXGiVUDHON|WHOH]HWWVpJUHpV
WHFKQROyJLDLNLKtYiVUDDPHO\D]pU]pNV]HUYLOHJW|NpOHWHVJ\P|OFVDURPiLQDNPHJĘU]pVpWNLWHOMHVtWpVpWOHKHWĘYpWHV]L
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A pálinka történelmi léptékekben is hoszV]~pVU|J|VXWDWN|YHWĘHQ %DOi]V
) a 21. század elején igazi „reneszánsz”
LGĘV]DNiKR] pUNH]HWW pV HJ\UH W|EE IRgyasztó számára kezdi betölteni a nemzeti
ital szerepét Magyarországon (7RWWKHWDO
).
A pálinkaágazatban nagyon sok új piaci
V]HUHSOĘMHOHQWPHJPLQGDNHUHVNHGHOPL
IĘ]pVPLQGDEpUIĘ]pVWHUOHWpQ$NHUHVNHGHOPLSiOLQNDIĘ]GpNpYUĘOpYUHV]pOHVHEE
választékkal, egyre több különlegességgel
jelennek meg a piacon. Az évenkénti országos verseny és a számos egyéb pálinkával
kapcsolatos esemény széles publicitást élvez.
Az emberek többségének azonban a pálinka napjainkban is a „házi pálinkát” jelenti
(amely jövedéki szempontból valójában nem
LVSiOLQNDKDQHPSiUODW DPHO\KH]PLQĘVpJLV]HPSRQWEyOJ\DNUDQNHGYH]ĘWOHQWXODMGRQViJRNDWWiUVtWDQDN)ĘNpQWHPLDWWV]Nséges a termék újrapozicionálása, amelyhez
elengedhetetlen a fogyasztói igények és ismeretek minél részletesebb elemzése.
A tanulmány a fogyasztók pálinkával
kapcsolatos vásárlói magatartását, fogyasztási szokásait, illetve az ezeket meghatározó
WpQ\H]ĘNHWYL]VJiOMDHJ\QDJ\HOHPV]iP~
(Q  NpUGĘtYHVIHOPpUpVHUHGPpQ\HL
alapján.
$YiODV]DGyNMHOHQWĘVUpV]HDODSYHWĘLVmeretekkel sem rendelkezett a pálinkával
kapcsolatban. Általánosak a fogalmi zaYDURNDOHKHWVpJHVHOĘiOOtWiVLKHO\pVPpJ
inkább a lehetséges alapanyagok tekintetéEHQ&pOUDYH]HWĘQHNWĦQLNWHKiWHJ\iWIRJy
ismeretterjesztési program körvonalazása
a tájékozottság növelése érdekében. Fogyasztói magatartás alapján a válaszadók
klaszterelemzés segítségével négy jól körülírható szegmensbe sorolhatók. E csoporWRNGHPRJUi¿DLYiViUOiVLpVpOHWPyGEHOL
MHOOHP]ĘLQHNLVPHUHWHPHJN|QQ\tWKHWLD
pálinkamarketinggel foglalkozó vállalatok
és szervezetek munkáját.

$V]HV]LSDUV]HUHSOĘLQHNWXGDWRVHUĘIHV]tWpVHN|YHWNH]WpEHQDSiOLQNDW|EEOpSFVĘV
– gazdasági, jogi, technológiai – átalakuláson ment keresztül. Az uniós csatlakozási
tárgyalások során az egyik kiemelt kérdés a
szeszes italok szabályozásának harmonizációja volt (3DQ\LN±%pOL%pOL).
$V]HV]HVLWDOJ\iUWyNDWW|P|UtWĘ0DJ\DU
6]HV]LSDUL6]|YHWVpJpV7HUPpNWDQiFV javaslatára Magyarország kezdeményezte a
„pálinka” és a „törkölypálinka” földrajzi
iUXMHO]Ę ROWDORPED W|UWpQĘ EHMHJ\]pVpW
A tárgyalások eredményeképpen pálinka
elnevezéssel csak a Magyarországon megWHUPHOW J\P|OFVEĘO 0DJ\DURUV]iJRQ
készített gyümölcspárlatokat lehet forgalomba hozni. Törkölypálinkának is csak a
Magyarországon megtermelt alapanyagból
HOĘiOOtWRWWW|UN|O\SiUODWRNQHYH]KHWĘN(]
alól kivételt képez Ausztria, amelynek négy
tartománya (Alsó-Ausztria, Burgenland,
Stájerország és Bécs) jogot kapott a barackSiOLQNDQpYKDV]QiODWiUDD]RWWHOĘiOOtWRWW
barackpárlatok esetében.
A szeszes italok meghatározásáról, megQHYH]pVpUĘONLV]HUHOpVpUĘOFtPNp]pVpUĘOpV
I|OGUDM]LiUXMHO]ĘLQHNROWDOPiUyOYDODPLQW
D](.WDQiFVLUHQGHOHWKDWiO\RQ
NtYOKHO\H]pVpUĘOV]yOy(.UHQdelethez képest a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló
pYL/;;,,,W|UYpQ\ ÄSiOLQNDW|Uvény”) további szigorításokat tartalmaz a
SiOLQNDWHUPpNHNPLQĘVpJpWLOOHWĘHOYiUiVRN
WHUpQ(QQHNPHJIHOHOĘHQD]DODSDQ\DJRkon – Magyarországon termett gyümölcs,
V]ĘOĘW|UN|O\YDODPLQWD]DONRKROIRNEHiOlításához alkalmazott víz – kívül kizárólag
HQ]LPHNVDYDNpOHV]WĘNGHUtWĘV]HUHNpVD
nehézfémek eltávolítására alkalmas segédanyagok használhatók.
Hazánkban a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának szabályairól
V]yOypYL&;;9,,W|UYpQ\HV

$SiOLQNDiJD]DWMRJLN|UQ\H]HWH
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PyGRVtWiVDOHKHWĘYpWHWWHDPDJiQV]HPpO\HNiOWDOLIĘ]pVWLVDNHUHVNHGHOPLpVDEpUIĘ]pVPHOOHWW$M|YHGpNLV]DEiO\RNV]HULQW
DEpUIĘ]HWĘiOWDOV]HV]IĘ]GpEHQLOOHWYHPDJiQIĘ]ĘiOWDOODNyKHO\pQYDJ\J\P|OFV|VH
KHO\pQHOĘiOOtWRWWWHUPpNFVDNSiUODWQDN
QHYH]KHWĘH]HQLWDORNHVHWpEHQWHKiWQHP
alkalmazható a pálinka megnevezés.
$ PDJiQIĘ]pV pV D EpUIĘ]HWpV KD]DL
rendszere nem minden szempontból harmonizált az uniós jogszabályokkal, így az
elmúlt évek pálinkával kapcsolatos médiaKtUHLMHOOHP]ĘHQDOHKHWVpJHVMRJV]DEiO\L
YiOWR]iVRNUyOV]yOWDNMDQXiUWĘO
YDOyEDQV]LJRUtWRWWDNDpYL&;;9,,
W|UYpQ\HQDPDJiQIĘ]ĘNQHNUHJLV]WUiOQLXN
NHOODOHSiUOyEHUHQGH]pVNHWPtJDEpUIĘ]GpNQHNRVM|YHGpNLDGyWNHOO¿]HWQLN
A változások nagymértékben átalakíthatMiNDSiOLQNDIĘ]pVSLDFLpVM|YHGHOPH]ĘVpJL
YLV]RQ\DLWDPHO\YpOKHWĘHQDPpUHWJD]GDViJRVViJLV]HPSRQWRNDWV]HPHOĘWWWDUWyPHJIHOHOĘPDUNHWLQJWHYpNHQ\VpJHWLV
IRO\WDWyNHUHVNHGHOPLIĘ]GpNQHNNHGYH]
leginkább (/DNQHUHWDO).
)RJ\DV]WiVLVWDWLV]WLNiN
A pálinka fogyasztásának alakulását nem
szerencsés más alkoholos italokéval öszV]HKDVRQOtWDQL$]HOWpUĘDONRKROWDUWDORP

DODSYHWĘHQ PHJQHKH]tWL D PHQQ\LVpJHN
helyes értelmezését, azonban az abszolút
alkoholtartalomban való értékek feltüntetése sem feltétlenül jelent megoldást: az
egyes italok ára, illetve beszerzési csatornái
MHOHQWĘVNO|QEVpJHNHWPXWDWQDN$]WLV
V]HPHOĘWWNHOOWDUWDQLKRJ\VRNHVHWEHQD
IRJ\DV]WiVXNLVHJpV]HQHOWpUĘDONDOPDNKR]
NDSFVROyGLN0LQGH]HQWpQ\H]ĘNHWD]HOHP]pVVRUiQVHPKDJ\KDWWXN¿J\HOPHQNtYO
A fentiekben megfogalmazott állítások
WNUpEHQpUGHPHVNHOOĘN|UOWHNLQWpVVHOpUtékelni a KSH alkoholos italokra vonatkozó
fogyasztási statisztikáit, amelyek 2014-ig
állnak rendelkezésre (WiEOi]DW).
A KSH nem méri külön a pálinka fogyaszWiViQDNYROXPHQpWtJ\HUUĘOOHJLQNiEED
jövedéki statisztikák adnak kézzelfogható
kimutatást (WiEOi]DW).
3RQWRVDGDWRNDEpUIĘ]HWHWWPHQQ\LVpJHNUĘOXWiQQHPiOOQDNUHQGHONH]pVUH
D]RQEDQPiUDPpGLDKtUHNEĘOLVHJ\pUWHOPĦHQNLGHUOKRJ\MHOHQWĘVHQYLVV]DHVHWWD
EpUIĘ]GpNIRUJDOPDPLyWDPHJV]ĦQWD]DGyPHQWHVEpUIĘ]HWpVOHKHWĘVpJH0LQGHQQHN
HOOHQpUHWLV]WiQOiWV]LNKRJ\DEpUIĘ]HWHWW
mennyiség egy nagyságrenddel nagyobb
YROWPLQWDNHUHVNHGHOPLIĘ]pVEĘOV]iUPD]y
pálinka volumene. Az, hogy a kereskedelmi
IRUJDORPEDQNDSKDWyPHQQ\LVpJHOHQ\pV]Ę

1. táblázat
$MHOHQWđVHEEDONRKRORVLWDOIDMWiNHJ\IđUHMXWyPDJ\DURUV]iJLIRJ\DV]WiVLDGDWDL
2008–2014 között
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bor, liter

24,1

23,6

23,4

26,0

23,7

23,8

2014
21,8

Sör, liter

72,9

72,6

66,4

69,1

69,6

64,6

66,7

Égetett szeszes italok, abszolút liter

3,5

3,4

3,1

3,3

3,3

3,2

3,5

Szeszes italok összesen, abszolút liter

10,0

9,8

9,2

9,7

9,5

9,1

9,3

Forrás:.|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDOWĒO

2. táblázat
$EpUIđ]HWHWWpVDNHUHVNHGHOPLIđ]GpNEđOV]DEDGIRUJDORPEDERFViWRWWSiUODWRN
és pálinkák mennyisége 2010–2015 között
%pUIĒ]pVH]HUKHNWROLWHUIRN
Kereskedelem, ezer hektoliterfok
Forrás:1HP]HWL$GypV9iPKLYDWDOWĒO

2010

2011

2012

2013

2014

4 525,99

6 174,09

6 874,77

7 402,75

–

2015
–

730,01

852,14

881,33

744,63

723,72

908,50
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PiV±KD]iQNNXOW~UiMiKR]NHYpVEpN|WĘGĘ±DONRKRORVWHUPpNHNpUWpNHVtWHWWDUiQ\iKR]NpSHVWD]pOHOPLV]HUSLDFRQHJ\UHHUĘsebb nemzetközi versenyben elvesztegetett
OHKHWĘVpJQHNWĦQLN /DNQHU). Érdekes
HUHGPpQ\WRYiEEiKRJ\DEpUIĘ]HWHWWPHQ\nyiség drasztikus csökkenése mellett sem
Q|YHNHGHWWMHOHQWĘVHQDNHUHVNHGHOHPEĘO
beszerzett pálinka mennyisége.
Ez is rávilágít arra a tényre, hogy nem feOHGNH]KHWQNPHJDIHNHWHNHUHVNHGHOHPUĘO
ami az értékesebb termékek, így a pálinka
esetén is fokozott veszélyt jelent. Ezen káros
hatások nagyságrendjére csupán a hatóságok „fogásaiból” tudunk következtetni
(%DOi]V).
0DUNHWLQJV]HPSRQWRN
A pálinka esetében egy igen érdekes
IRJ\DV]WyLNHWWĘVVpJJHOiOOXQNV]HPEHQ
Egyrészt a pálinkát az emberek szinte
HJ\|QWHWĦHQÄPDJ\DURV´LWDOQDNWDUWMiN
azonban sokan a technikai és technológiai
szempontból kicsit vagy nagyon is hibás
terméket ismerik meg „igazi pálinkának”.
Utóbbi esetben a fogyasztó a negatív élmény
miatt kerüli vagy elutasítja a terméket,
ezért fontos a fogyasztókat a technológiai
KLEiNWyOPHQWHVMyPLQĘVpJĦWHUPpNHNNHO
PHJLVPHUWHWQLKRJ\PHJIHOHOĘNpSDODNXOjon ki bennük a pálinkáról (3DQ\LN).
Ahhoz, hogy megérthessük a fogyasztói
DWWLWĦG|NHWpVDSLDFIRUPiOyWpQ\H]ĘNHW
fontos a célpiacok vizsgálata. A célpiacokon
belül kisebb szegmentumok feltérképezéVpUHLVOHKHWĘVpJQ\tOKDW .RWOHU±.HOOHU
). Az NRC online piackutató társaság
kvantitatív felmérése alapján a célközönség
leginkább a 18–49 éves korosztály lehet
(15&). A felmérés azonban arra is
rámutatott, hogy a fogyasztás inkább alNDOPLMHOOHJĦQHNV]iPtWpVQHPIHOWpWOHQOD
kereskedelmi forgalomban kapható italokra
LUiQ\XO$%XGDSHVWL*D]GDViJL)ĘLVNROD
munkatársai több szempontból is vizsgálták
a pálinkafogyasztási szokásokat és az árral,
az ízzel, a márkával és az eredettel kapcso-

latban tettek különösen érdekes megállapításokat. Ezek alapján a pálinkapiac jól
szegmentálható ízek szerint, és különösen
a nemek tekintetében tapasztalhatók küO|QEVpJHNDGHPRJUi¿DLWpQ\H]ĘNN|]|WW
Méréseik a márkaismertség és az eredetvédelemmel kapcsolatos ismeretek alacsony
fokát mutatták (7RWWKHWDO+OpGLNHW
DO). A célcsoport elemzésekor fontos
NpUGpVKRJ\NLNWHNLQWKHWĘNYpOHPpQ\YH]HWĘUpWHJQHND]DGRWWWHUOHWHQKLV]HQ
a marketingstratégia kiépítésekor a velük
való kapcsolatteremtés igen nagy hangsúlyt
kap (/HKRWD+RIPHLVWHU7yWK).
A pálinka esetében ez szintén a 18–49 éves
NRURV]WiO\%iUDSiOLQNDPLQĘVpJV]HPpontjából mára a világ élvonalába került,
PpJVHPLVPHULNDOHJW|EERUV]iJEDQVĘW
itthon sem mindenki ismeri úgy, ahogyan
D]iJD]DWV]HUHSOĘLOiWWDWQLNtYiQMiNH]WD
termékkört (%DOi]V+DUFVDHWDO
 0LQGH]HNEĘODGyGyDQNpWVpJNtYO
igen fontos szerephez jut a marketing, hiV]HQDGRWWDPHJIHOHOĘPLQĘVpJĦWHUPpN
DPHO\DKD]DLSLDFLJpQ\HLWPHVV]HPHQĘNLJ
NLHOpJtWĘPHQQ\LVpJEHQUHQGHONH]pVUHiOO
CÉLOK
Kutatásunkban nagy elemszámú minta
alapján kívántuk vizsgálni a magyar fogyasztók pálinkával kapcsolatos vásárlói
magatartását, fogyasztási szokásait, illetve
D]H]HNHWPHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘNHW/HJfontosabb kutatási kérdéseink az alábbiak
voltak:
1. A vásárlók tisztában vannak-e azzal,
hogy mi is pontosan a pálinka?
9DQHGH¿QLiOKDWyÄPLQĘVpJLSiOLQNDfogyasztó” csoport?
Ä.LQHYHOKHWĘH´DM|YĘPLQĘVpJWXGDWRV
IRJ\DV]WyMDDPRVWDQL¿DWDORNEyO"
4. Milyen preferenciákra építhet a közösségi pálinkamarketing?
$1<$*e60Ï'6=(5
A kutatás során kvantitatív, személyes
PHJNpUGH]pVUHDODSR]RWWNpUGĘtYHVYL]V-
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3. táblázat

$PLQWDGHPRJUiÀDL|VV]HWpWHOH
Nem
1Ē

)pUÀ
Életkor

18–24 év:
39,37%

25–35 év:
22,98%

Budapest:
25,16%

Pest megye:
21,15%

36–50 év:
17,81%

50 év felett:
19,84%

Nyugat-Magyarország:
21,21%

Kelet-Magyarország:
32,48%

Lakóhely

/HJPDJDVDEEYpJ]HWWVpJ IRO\DPDWEDQOpYĒLV
8 általános:
6,74%

Szakiskola:
10,26%

)HOVĒIRN~
44,87%

Érettségi:
38,13%
Jövedelemszint

Alacsony:
5,84%

Átlag alatti:
8,57%

Átlagos:
62,20%

gálati módszert alkalmaztunk (+DMGXQp±
/DNQHU) és összesen 1014 személyes
interjút folytattunk le a felmérés során.
$NpUGĘtYPHJDONRWiVDD)|OGPĦYHOpVJ\L
Minisztérium és az Agrárgazdasági KutaWy,QWp]HWV]DNpUWĘLYHOHJ\WWPĦN|GpVEHQ
történt. A kérdések az esetek többségében
]iUW IRUPiM~DN MHOOHP]ĘHQ DWWLWĦGVNiOD
|VRV]WiV~/LNHUWVNiOD MHOOHJĦHNYROWDN$NpUGĘtYHWSUyEDIHOPpUpVVHJtWVpJpYHO
SRQWRVtWRWWXN$PLQWiWYpOHWOHQV]HUĦXWFDL
megállításos módszerrel vettük fel. A megNpUGH]pVVRUiQDNpUGĘtYHQU|J]tWHWWND
válaszadók által adott információkat, majd
DNpUGĘtYHNDGDWDLWHOHNWURQLNXVDQ0LFrosoft Excel táblázatokban is rögzítettük.
$ YLVV]DNHUHVKHWĘVpJHW D NpUGĘtYHN VRUszámmal való ellátása garantálta. A minta
összetételét a WiEOi]DWEDQ foglaltuk össze.
$] HOOHQĘU]|WW DGDWRN NLpUWpNHOpVH D]
SPSS statisztikai programcsomaggal törWpQW$GHPRJUi¿DLpVDWWLWĦGWpQ\H]ĘNKDtásának vizsgálatára kereszttáblás elemzést
KDV]QiOWXQN3HDUVRQIpOHNKtQpJ\]HW ǒ2)
próbával igazoltuk a változók közötti öszV]HIJJpVHNHWRVYDOyV]tQĦVpJLLQWHUvallum mellett. A fogyasztói szegmentációt
NODV]WHUHOHP]pVVHOYpJH]WNHO(OĘV]|UIĘkomponens-elemzést folytattunk le, így ki
tudtuk választani azon magas faktorsúlyú
korrelálatlan változókat, amelyek alapján

Átlag feletti:
11,19%

.LHPHONHGĒ
2,20%

lefuttattuk a Ward-féle hierarchikus klaszterelemzést. A bevont változók a szeszesitalIRJ\DV]WiVVDONDSFVRODWRVDWWLWĦG|NYROWDN
Az agglomeratív klaszterelemzés által kirajzolódó dendogram alapján határoztuk meg
a klaszterek számát, majd erre alapozva
K-közép klaszterelemzést hajtottunk végre. A szegmentáció eredményeképpen 4
FVRSRUWRWWXGWXQNV]LJQL¿NiQVDQHONO|Qtteni egymástól a pálinkával kapcsolatos foJ\DV]WyLYpOHPpQ\HNEHQ\RPiVRNDODSMiQ
Fontos tapasztalat, hogy nincs ún. „átlagos
fogyasztó”, amelyet az egyes csoportok kö]|WWLpOHVHONO|QOpVLVPHJHUĘVtW
(5('0e1<(.
/HtUyVWDWLV]WLNDpVNHUHV]WWiEOiV
HOHP]pV
$ODSYHWĘMHOHQWĘVpJĦKRJ\DIRJ\DV]WyN
mit gondolnak az alkoholos italoknak a kulW~UiKR]KDJ\RPiQ\RNKR]IĦ]ĘGĘYLV]Rnyáról (0DQGHOEDXP). E tekintetben
a válaszadók véleménye alapján a pálinka
NHGYH]ĘKHO\HQWDOiOKDWyN|]YHWOHQODERU
után (iEUD).
A fogyasztás gyakoriságát tapasztalati
megfontolásból úgy vizsgáltuk, hogy a legutóbbi fogyasztási alkalomra kérdeztünk
Ui$YiODV]DGyNH]WMHOOHP]ĘHQSRQWRVDEban fel tudják idézni, mintha csak általá-
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1. ábra
„Sokan úgy gondolják, hogy az alkoholos italok hozzátartoznak az emberiség kultúrájához.
gQV]HULQWPHO\LNLWDOPHQQ\LUHUpV]HHQQHNDEL]RQ\RVNXOW~UiQDN"µ

Forrás: saját szerkesztés

Å(POpNHLV]HULQWPLNRULYRWWXWROMiUDSiOLQNiW"µ

2. ábra

Forrás: saját szerkesztés

nosságban kérdeztünk volna rá a fogyasztási gyakoriságra (iEUD).
$]HUHGPpQ\HNEĘONLGHUOKRJ\DSiOLQNDIRJ\DV]WiVDODSYHWĘHQDONDOPLMHOOHJĦ
azonban igen érdekes adat, hogy 12,98%,

WHKiWW|EEPLQWIĘDNpUGĘtYNLW|OWpVpW
PHJHOĘ]Ę QDSRQ LV IRJ\DV]WRWW SiOLQNiW
.LMHOHQWKHWĘKRJ\QHPFpOV]HUĦDQDSLIRgyasztási cikkek kategóriájába pozicionálni
a pálinkát, szemben például a nagyüzemi

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±



V|U|NNHOD]RQEDQDV]pOVĘVpJHVIRJ\DV]WiVL
mintát mutató csoportokkal is fontos tisztában lenni a marketingterv kialakításakor.
A kereszttáblás elemzés rámutatott, hogy a
IRJ\DV]WiVJ\DNRULViJiEDQMHOHQWĘVVWDWLV]WLNDLODJV]LJQL¿NiQVV]HUHSHWMiWV]LNDYiODV]adók neme, illetve életkora (±WiEOi]DW).
4. táblázat
A legutóbbi pálinkafogyasztás idejének nemek szerinti megoszlása (Pearson-féle khínégyzet <0,001)
(M. e.: százalék)
Válaszadó neme
Legutóbbi fogyasztás

1đ

)pUÀ

Egy napja

6,02

17,47

Egy hete

19,63

28,11

Egy hónapja

38,85

33,51

Több mint fél éve

35,50

20,91

Összesen

100,00

100,00

Forrás: saját szerkesztés

tók mennyire vannak tisztában a pálinka
árával. Ez különösképpen azon válaszadók
esetében érdekes, akik nem szoktak ajándékként pálinkát vásárolni. Tekintve, hogy
DNpUGĘtYHWDODSYHWĘHQRO\DQPHJNpUGHzettekkel töltettük ki, akik fogyasztanak
DONRKROWFVDNHOYpWYHIRUGXOWHOĘKRJ\D
NLW|OWĘD]pUWQHPYiODV]ROWPHUWQHPYiVirolna ajándékként pálinkát. A fentiek eredményeként igen széles skálán mozogtak a
YiODV]RNtJ\PHJWpYHV]WĘOHQQHKDFVXpán az átlagos értékeket szerepeltetnénk.
Az eredmények bemutatásához ársávokat
képeztünk a jobb összehasonlíthatóság érdekében (WiEOi]DW).
Az eredmények jól mutatják, hogy a válaszadók ajándékba magasabb összegért
vásárolnak pálinkát, mint saját fogyasztásra. Saját fogyasztásra az 1501–2000 Ft,
míg ajándék esetén a 2501–3000 Ft ársávba

5. táblázat
A legutóbbi pálinkafogyasztás idejének életkor szerinti megoszlása (Pearson-féle
khí-négyzet 0,006)
(M. e.: százalék)
Válaszadó életkora
Legutóbbi fogyasztás

18–24 év

25–35 év

36–50 év

50 év felett

Egy napja

10,63

11,02

17,22

18,43

Egy hete

29,84

24,29

20,53

16,12

Egy hónapja

37,22

38,72

28,32

33,93

Több mint fél éve

22,31

25,97

33,93

31,52

Összesen

100,00

100,00

100,00

100,00

Forrás: saját szerkesztés

$]HUHGPpQ\HNDODSMiQDIpU¿DNQDJ\REE
gyakorisággal fogyasztanak pálinkát, mint
DQĘNeOHWNRUWHNLQWHWpEHQD]pYIHOHWtiek és a 18–24 év közöttiek csoportjában
található a legtöbb olyan válaszadó, aki
kifejezetten gyakran fogyaszt pálinkát.
Fontosnak tartottuk vizsgálni, hogy a vásárlók mennyit költenek egy palack (0,5 liter) pálinkára. Külön vizsgáltuk a saját fogyasztásra, illetve az ajándékba vásárolt
pálinkára költött összeget. A válaszadók
számára nem adtunk meg támpontokat, így
az eredmények azt is jelzik, hogy a fogyasz-

6. táblázat
Å-HOOHP]đHQPHQQ\LSpQ]WN|OWHOiWODJRVDQ
HJ\SDODFN O SiOLQNiUD"µ
(M. e.: százalék)
Ársáv
1500 Ft-ig
1501–2000 Ft
2001–2500 Ft
2501–3000 Ft
3001–4000 Ft
4001 Ft felett
Összesen
Forrás: saját szerkesztés

Saját
fogyasztásra
27,81
22,86
10,29
20,00
10,10
8,94
100,00

Ajándékba
11,66
18,82
7,31
23,64
15,86
22,71
100,00
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esett a legtöbb válasz. Az eredményekhez
hozzátartozik, hogy manapság egy palack
NHUHVNHGHOPLIRUJDORPEDNHUOĘOLWHUHV
SiOLQNDiUDKR]]iYHWĘOHJHVHQ)WSDODFNQiONH]GĘGLNDPLWDIHOPpUpVQNDODSMiQFVDNHJ\V]ĦNIRJ\DV]WyLUpWHJ¿]HWQH
meg saját fogyasztásra, míg az ajándékba
szánt pálinka esetében a vásárlók magasabb
KiQ\DGD¿]HWQpPHJH]WD]|VV]HJHWÒJ\
véljük, hogy ez az eredmény is a kereskedelmi pálinka „alkalmi” mivoltát tükrözi.
A preferenciaalapú és fogyasztási szokásokat vizsgáló kérdések mellett tudásSUyEDMHOOHJĦNpUGpVHNHWLVDONDOPD]WXQN
hogy feltérképezzük a fogyasztók ismereteit. Feltételeztük, hogy a pálinka csekély
forgalmának egyik oka lehet a termékkel
kapcsolatos ismeretek hiánya vagy téves
ismeretek megléte (±iEUD).
Az eredmények igen érdekesek. Bár a
SiOLQND OHKHWVpJHV HOĘiOOtWiVL KHO\HNpQW
Magyarországot, alapanyagaként pedig a
WHUPHV]WHWWJ\P|OFV|WLVPHUWpNHOVĘVRUban a fogyasztók, komoly fogalmi zavarok
LVWDSDV]WDOKDWyN$YiODV]DGyNMHOHQWĘV
UpV]HV]HULQWPiVRUV]iJRNEDQLVHOĘiOOtWKD-

WySiOLQNDQHYĦWHUPpN(QQpOLVEHV]pGHVHEEKRJ\DNLW|OWĘNPDMGQHPHJ\QHJ\HGH
 V]HULQWSiOLQNiWJDERQDIpOpNEĘO
VĘWVRNDNV]HULQWFLWUXVIpOpNEĘO  pV
EXUJRQ\iEyO  LVHOĘOHKHWiOOtWDQL
A kutatási téma szempontjából az egyik
OHJMHOHQWĘVHEENpUGpVDSiOLQNDEHV]HU]pVL
helye, hiszen ez alapján kirajzolódik, hogy
PLO\HQMHOOHJĦWHUPpNNpQWLVPHULND]WD
fogyasztók (iEUD).
A leggyakoribb válasz az volt, hogy „isPHUĘVWĘONDSRPDMiQGpNED´DPLUiYLOiJtW
az irodalmi áttekintésben is vázolt, a legális
NHUHVNHGHOPLIĘ]GpNEHQHOĘiOOtWRWWSiOLQkák piaci helyzetének bizonytalanságával
NDSFVRODWRVSUREOpPiNUD(WWĘOMHOHQWĘVHQ
elmaradva következik a kereskedelmi forgalomban vásárolt pálinka, majd harmaGLNKHO\HQDPDJiQIĘ]ĘWĘOYDOyEHV]HU]pV
(amelynek jogi aspektusaira nem térünk ki
HFLNNNHUHWHLQEHOO 9DOyV]tQĦQHNWDUWMXN
hogy az ajándékba kapott termékek esetéEHQLVKi]LIĘ]pVĦSiOLQNiUyOEHV]pOKHWQN
az esetek többségében.
Vizsgálatunk arra is kiterjedt, hogy
a fogyasztók vásárlásaik során milyen

ÅgQV]HULQWKROiOOtWKDWyHOđSiOLQNDQHYğWHUPpNDYLOiJEDQ"µ

Forrás: saját szerkesztés



3. ábra

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±



ÅgQV]HULQWPLO\HQDODSDQ\DJRNEyONpV]OKHWKLYDWDORVDQSiOLQND"µ

4. ábra

Forrás: saját szerkesztés

Å$]DOiEELDNN|]OMHOOHP]đHQKRQQDQV]HU]LEHDSiOLQNiW"µ

5. ábra

Forrás: saját szerkesztés

szempontok alapján választanak pálinkát
(iEUD).
Az eredmények alapján leginkább a gyüP|OFVWtSXVDV]iPtWDPHO\EĘODSiOLQND
NpV]OH]WN|YHWLND]LVPHUĘV|NDMiQOiVDL

majd a termék ára. Míg a pálinkatörvény
nagy hangsúlyt fektet a pálinkák eredetvédelmére, a fogyasztók vásárlási szempontjai
között ez a tulajdonság csupán a negyedik
helyet foglalja el.

Szegedyné Fricz et al.: Pálinka: fogyasztói ismeretek, preferenciák, szokások



6. ábra
„Milyen szempontok fontosak Önnek pálinkavásárlásnál, ha új terméket választ és nincs
OHKHWđVpJHHOđ]HWHVHQPHJNyVWROQL"µ

Forrás: saját szerkesztés

A marketing szempontjából meghatározó
kérdés, hogy az emberek milyen alkalmakkor fogyasztanak pálinkát (iEUD).
A válaszok alapján a fogyasztók leginkább
D]HVNYĘK|]ODNRGDORPKR]Ki]LEXOLKR]
kötik a pálinka fogyasztását. Érdekes eredmény, hogy sokan a pálinkát betegségeik
tüneti kezelésére használják. Mindez természetesen nem új jelenség, a pálinka vélt
gyógyító hatásával kapcsolatos történeti
YLVV]DWHNLQWpVUĘODV]DNLURGDORPLVHPOtWpVW
tesz (%DOi]V).
.ODV]WHUDQDOt]LV
A klaszteranalízis során a fogyasztók
szegmentációját hajtottuk végre a pálinkafogyasztással kapcsolatos szokások és
DWHUPpNKH]IĦ]ĘGĘDWWLWĦG|NDODSMiQ$]
elemzés segítségével 4 csoportot tudtunk
V]LJQL¿NiQVDQPHJNO|QE|]WHWQL WiEOi
]DW). Tekintettel arra, hogy minden csoport
PHJOHKHWĘVHQQDJ\UpV]DUiQ\WNpSYLVHOpV
DFVRSRUWRNHJ\PiVWyOMHOHQWĘVHQNO|Q-

E|]QHNNLMHOHQWKHWĘKRJ\QLQFVÄiWODJRV
pálinkafogyasztó”.
Érdekes tapasztalat volt, hogy a válaszadók jövedelmi helyzete nem befolyásolja
V]LJQL¿NiQVDQD]HJ\HVNODV]WHUHNEHYDOy
EHVRUROiVW(]QHPPHJOHSĘDQQDNIpQ\pEHQ KRJ\ D IRJ\DV]WyN MHOHQWĘV UpV]H D
jövedelem csökkenése esetén legutoljára
az élvezeti cikkek fogyasztásáról hajlandó
lemondani, amit számos kutatás is bizonyított (2UQVWHLQ±/HY\&VLV]iULN
.RFVLU). Azonban érdekes jelenség,
hogy a válaszadók életkora és iskolai vég]HWWVpJHVLQFVKDWiVVDODIRJ\DV]WiVLDWWLWĦGjeikre. Kifejezetten meghatározó demográ¿DLSDUDPpWHUQHNWHNLQWKHWĘXJ\DQDNNRU
a csoportok elkülönítésében a válaszadók
neme. Általános megállapításként megfoJDOPD]KDWyKRJ\FVRSRUWRVtWyWpQ\H]ĘN
között a személyiségjegyek szerepe megKDWiUR]yEEPLQWDGHPRJUi¿DLWpQ\H]ĘNp
$]ÄeUGHNOĘGĘN´FVRSRUWMiUDMHOOHP]Ę
D]DONDORPV]HUĦDONRKROIRJ\DV]WiVPLQGD

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±



7. ábra
Å$SiOLQNiWPHO\DONDOPDNNRUIRJ\DV]WMDV]tYHVHEEHQpVPLO\HQJ\DNRULViJJDO"µ

Forrás: saját szerkesztés

pálinka, mind a sör és bor esetében. Fontos
D]RQEDQNLKDQJV~O\R]QLDERUYH]HWĘV]HUHSpW.LHPHOHQGĘKRJ\DSiOLQNDNXOWXUiOLV
MHOHQWĘVpJpWHOLVPHULN DERUXWiQLPiVRGLN
helyre sorolják), s az átlagnál tájékozottabbak más alkoholos termékek viszonylatában
is. Az adatok alapján baráti társaságban is
EHV]pGWpPDD]DONRKRONXOW~UDpUGHNOĘGQHN
DWHUPHOĘNLOOHWYHDWHUPpNNO|QOHJHVVpJHN
LUiQW(]DFVRSRUWPHJIHOHOĘFpON|]|QVpJ
OHKHWDPLQĘVpJLSiOLQNiNV]HPSRQWMiEyO
A „Passzív elfogadók” fogyasztói csoport
is vegyes a nemek tekintetében. ÉletviteONEHQV]LQWpQD]DONDORPV]HUĦDONRKROIRJ\DV]WiVDMHOOHP]Ę$ODSYHWĘNO|QEVpJD]
HOĘ]ĘFVRSRUWKR]NpSHVWKRJ\D]DONRKROIRgyasztással kapcsolatban érdektelenséget
mutatnak. Leginkább akkor fogyasztanak
alkoholos italokat – adott esetben pálinkát –, ha az esemény jellege megkívánja,
de számukra ez különösebb élményt nem
MHOHQW$W|EEVpJpEHQYiURVEDQpOĘNODV]WHU
tagjai maguknak nem vásárolnak pálinkát, leginkább ajándék formájában jutnak

KR]]iDWHUPpNKH]6]HPEHWĦQĘKRJ\H]
a csoport igen nehezen szólítható meg az
HOĘiOOtWyLROGDOUyO
$Ä3iOLQNDNHUOĘN´FVRSRUWWDJMDLOHJQDJ\REE DUiQ\EDQ YLGpNHQ pOĘ QĘN $]
alkoholfogyasztás egyáltalán nem jelOHP]Ę D PLQGHQQDSMDLNUD .O|Q|VHEE
kulturális értéket nem társítanak sem a
pálinkához, sem pedig egyéb alkoholos
LWDORNKR] 0pJ D] HVHPpQ\HNKH] N|WĘGĘHVHWLDONRKROIRJ\DV]WiVVHPMHOOHP]Ę
rájuk, amennyiben mégis ilyen helyzetbe sodródnak, inkább a bort részesítik
HOĘQ\EHQ$]HOĘ]ĘFVRSRUWKR]KDVRQOyDQ
ez a réteg sem rendelkezik nagy potenciállal piaci szempontból.
A „Mindenivók” csoport többségében viGpNHQpOĘIpUILYiODV]DGyNEyOiOO$OHJW|EE
alkoholos italt az alkalmaktól függetlenül
szívesen és rendszeresen fogyasztják.
$NODV]WHUWDJMDLHJ\IDMWDÄYpGĘLWDONpQW´
tartják számon a szeszes italokat, amelyek
fogyasztása számukra a mindennapok
V]HUYHV UpV]pW NpSH]L $] LWDO PLQĘVpJH
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7. táblázat
$NODV]WHUHOHP]pVVRUiQD]RQRVtWRWWFVRSRUWRNDONRKROIRJ\DV]WiVLMHOOHP]đL
ÅeUGHNOđGđNµ

„Passzív
HOIRJDGyNµ

„PálinkakeUOđNµ

Å0LQGHQLYyNµ

35,07%

26,80%

16,91%

21,22%

Heterogén

Heterogén

1ĒN

)pUÀDN

Budapest, más
nagyvárosok

Városok

Kisebb városok, községek

Községek

Alkoholfogyasztás gyakorisága

Alkalmi

Alkalmi

Szinte soha

Hetente többször

Pálinka beszerzési helye

Kereskedelem

Ajándékba kapják

–

,VPHUĒVWĒOV]HU]LNEH
és vendéglátóhelyeken is fogyasztanak

Csoport fantázianeve,
tulajdonságai
Részarányuk a
mintában
Nem
Lakóhely

Tájékozottság,
pUGHNOĒGpV

ÉWODJIHOHWWLpUGHNOĒGpV $ODFVRQ\V]LQWĠ
Nem társítaés tájékozottság. Kultu- tájékozottság és
nak kulturális
rális értéket társítanak KLiQ\]ypUGHNOĒértéket az alhozzá. Borkóstolók,
dés. Kínálás ese- koholos italokgasztronómiai rendeztén nem utasítja
hoz, elutasítvények is érdekesek
vissza, de nem ér- ják még kínálás
számukra.
tékeli a pálinkát.
esetén is.

A magas fogyasztási szint ellenére nincs
különösebb érdekOĒGpVpVHOPpO\OW
tudás a termékkel
kapcsolatban.

Forrás: saját szerkesztés

nem meghatározó szempont esetükben,
fogyasztásuknál sokkal inkább a menynyiség játszik meghatározó szerepet. Ez
D FVRSRUW DONRKRORV LWDORNDW MHOOHP]ĘHQ
társaságban és vendéglátóhelyeken szeret fogyasztani. A vendéglátáson kívüli
fogyasztáshoz a pálinkát többségében
LVPHUĘV|NWĘOV]HU]LNEHpVQHPDNHUHVNHGHOHPEĘO$NODV]WHUWDJMDLQDNIRJ\DV]tási szokásait minden bizonnyal nehéz
OHQQH PLQĘVpJL LUiQ\ED WHUHOQL WDOiQ
leginkább a vendéglátóhelyeken tartott
akciók vagy kóstoltatások lehetnek mégis
FpOUDYH]HWĘN
.XWDWiVXQNDODSYHWĘNpUGpVHKRJ\DYiViUlók tisztában vannak-e azzal, mi is pontosan
a pálinka: eredményeink alapján a fogyasztók
HJ\MHOHQWĘVUpV]HQHPWXGMDKRJ\KROOHKHW

SiOLQNiWHOĘiOOtWDQLpVDIHOKDV]QiOKDWyDODSanyagok körét sem ismeri. Ennek ellenére
GH¿QLiOKDWyHJ\ÄPLQĘVpJLSiOLQNDIRJ\DV]Wy´
réteg, akik a klaszteranalízis szempontjáEyOD]ÄpUGHNOĘGĘN´FVRSRUWMiEDVRUROKDWyN
(J\pUWHOPĦHQDGRWWDOHKHWĘVpJDM|YĘPLQĘVpJWXGDWRVIRJ\DV]WyLQDNÄNLQHYHOpVpUH´
ugyanis kutatásunk is alátámasztotta, hogy
DSiOLQNDNXOW~UiMDQDJ\MHOHQWĘVpJJHOEtU
hazánkban. Vizsgálatunkban azonosítottuk
azon fogyasztói preferenciákat, amelyekre a
közösségi pálinkamarketing építhet: a pálinka tökéletes ajándéktermék, amelyet a legtöbben ünnepélyes alkalmakkor fogyasztanak
szívesen, a vásárlási döntés meghozatalakor
leginkább a pálinka alapanyagául szolgáló
gyümölcs fajtája számít, a termék ára csak
harmadlagos szempont.
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The pálinka industry has gone through a dynamic progression and it is now called the
µQDWLRQDO VSLULW GULQN¶RI+XQJDU\&KDQJHVLQWKHOHJLVODWLYHHQYLURQPHQWVXSSRUWHGWKLV
process, which is still continuing. There are still many policy oriented questions that a
comprehensive analysis of the pálinka consumption habits could help to answer. The frame
of our research was a joint survey by the Ministry of Agriculture, the Research Institute
of Agricultural Economics and Szent István University, Faculty of Food Science. The
UHVHDUFKPHWKRGRORJ\ZDVDTXDQWLWDWLYHVXUYH\ Q  7KHSHUVRQDOLQWHUYLHZVZHUH
conducted in Budapest and at six other locations in Hungary. The data was analysed by
the SPSS software. The primary aspect of the analysis in our research was the assessment
RIWKHUHVSRQGHQWV¶SiOLQNDUHODWHGNQRZOHGJHDVZHOODVWKHFRQVXPHUV¶KDELWVDQG
the factors that determine them. Moreover, we conducted a cluster analysis to identify
consumer segments.
The results show that most of the respondents have only a limited factual knowledge
about pálinka. Furthermore, conceptual confusions about the possible geographical areas
and allowed ingredients were widespread, which indicate the need for comprehensive
HGXFDWLRQDODFWLRQ7KHUHVSRQGHQWV¶JHQGHUDQGDJHKDYHSURYHQWREHGHWHUPLQLQJ
parameters in these respects, as well as their habits on purchasing and consuming. Many
SHRSOHDVVRFLDWHGDµGRPHVWLF¶RUµKRXVHKROG¶FKDUDFWHUWRSiOLQND0RVWRIWKHUHVSRQGHQWV
do not buy pálinka in retail outlets, but receive or purchase it from acquaintances.
An extremely wide range of attitudes could be observed towards the topic. However,
with a combination of hierarchical and K-means cluster analyses we separated
heterogeneous groups of consumers. We found deviations between the clusters, typically
by the consumption patterns and their relation to pálinka, rather than the demographic
parameters. We succeeded in describing the consumer clusters also by some basic lifestyle
and personal characteristics.
Concluding the experiences, we recommend a more targeted pálinka marketing activity,
concentrating on the issues of quality and pushing the image of pálinka towards being
a delicate retail product.

