
Kommunikáció a Covid-19 idején 
a retail szektorban

Papp Vanda

BGE KVIK

Kereskedelem Tanszék



A digitalizáció előretörése

• egy év alatt 4,8%-kal nőtt az internetezők száma

• magas internetpenetráció a Z és az Y generációnál

• napi 9+ óra tartalomfogyasztás

• mobile first ökoszisztéma

• social distancing

• hirtelen mindenki „online lett”



Az eladásvezérelt üzenetek már nem működnek

• erősödött a közösségi szemlélet

• a járvány érzékenyített mindenkit

• a cél egymás segítése lett



Doing good üzenetek 
és tevékenységek

• #etesdadokit



Platformok és trendek

• Facebook

• Instagram



Platformok és trendek

• YouTube

• TikTok



A tartalom: 1. a járvány kezdetekor
#maradjotthon, #türelem, 
#együttkönnyebb, 
#együttmegoldjuk, 
#figyeljünkegymásra, 
#vigyázzunkegymásra





A tartalom: 2. 
imázsépítés helyett edukáció



A tartalom: 
3. #köszönjük



A tartalom: 3. akik értünk, velünk dolgoznak



A tartalom: 3. akik értünk, velünk dolgoznak



A tartalom: 
4. készlethiány, kiszállítás

• Több bejegyzés született arról is, 
hogy egyes termékek nem, vagy 
csak korlátozottan elérhetők, 
illetve arról, hogy a kiszállítási 
idő megnövekedett 



A tartalom: 5. karanténban is lehet jó
• Az új fogyasztói szokások 

(online koccintás, otthoni 
edzés, teraszon grillezés, 
online meetingek) már 
nemcsak mint körülmények 
jelentek meg, hanem új 
fogyasztási környezet 
kialakulását is jelentették



Influencerek
• a Spar régóta dolgozik már Ördög Nórával, most csatlakozott hozzá Marton

Adrienn (Adri’s kitchen), Czippán Anett, Kulcsár Edina, sőt, Jocó bácsi is. Az Auchan
Rákóczi Ferivel és Havas Dórával (Lila Füge) folytatta a Lefőzlek videósorozatot
#maradjotthon különkiadással, Csorba Anita pedig DIY húsvéti dekorációs tippeket
mutatott

• a drogériák jellemzően beauty influencerekkel dolgoztak: Viszkok Fruzsival, 
SzilvaGlammal, Chloéval, Nagy Rékával. Mindkét márka Facebook-oldalán találunk 
sminkmesterektől tippeket a maszk alatti sminkeléshez. A Rossmann folytatta 
Liluval a Szépségnaplót, a dm elindította Colour Your Mood sorozatát, ahol élő 
bejelentkezéseket láthatunk színésznőktől (például Varga Izabella, Ábel Anita, 
Polyák Lilla). 

• az Allee Lakatos Márkkal működik együtt, a Westend Schreiter Lilla stylist tanácsait 
közvetítette; illetve Al Ghaoui Hesna készített nekik interjúsorozatot.



Influencerek



Köszönöm.


