
ADATBÁZIS STRATÉGIA 
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 



Bevezető 
A technológia lehetővé teszi számunkra, hogy a fogyasztókkal való közvetlen 
kapcsolatunkat mérhetővé és ezáltal hatékonyabbá tegyük. Az adatok gyűjthetőek, 
rendszerezhetőek, a vásárlói viselkedés lekövethető, profilozható,azáltal a 
kommunikáció célzottabbá, az értékesítés hatékonyabbá tehető. 
 
Ma már szinte minden cég rendelkezik ilyen-olyan aktivációból, gyűjtésből , vagy 
közvetlenül az  értékesítésből származó adatbázisokkal, mégis, a vállalatok 
többségének komoly kihívást jelent az adathalmazból pénzt termelő marketingeszközt 
gyúrni. 
 
Szeretnénk segítséget nyújtani ebben a lehetőségek feltérképezésével, konkrét 
akcióterv lépéseinek bemutatásával és pár, gyakran felmerülő kérdés 
megválaszolásával.  
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A direkt marketing egy formája, ahol közvetlenül kapcsolatba 
léphetünk a meglévő/potenciális vásárlóinkkal. A kommunikáció 
személyre szabott, és bármilyen közvetlen megszólításra 
alkalmas csatornán keresztül történhet.  
 
Az adatbázis marketing különös jellemzője a fogyasztói 
viselkedés statisztikai eszközökkel történő megfigyelése, és 
azok alapján viselkedési modellek képzése. A modellek 
segítségével olyan fogyasztói szegmensek alakíthatók ki, melyek 
felé személyre szabott kommunikáció indítható. 

Mit takar az adatbázis-marketing? 
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➜  értékesítés ösztönzése 
 

➜  vásárlói hűség erősítése 
 

➜  upsales / cross selling 
 

➜  marketing költségek csökkentése (különösen a fizetett médiáé) 
 

➜  mérhető offline/online konverzió 

Célok 
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FOGYASZTÓI (B2C) ADATBÁZISOK 

A fogyasztói adatbázisok esetében fokozott gondossággal kell eljárni a 
vonatkozó adatkezelési jogszabályokat figyelembe véve. 
 
Az üzleti adatbázisok esetében a vállalkozásoknak nagyobb információs 
szabadsága van az adatok gyűjtésében és tárolásában. 

Kétféle marketing adatbázis: 
ÜZLETI (B2B) ADATBÁZISOK 



6 

Az adatbázisokban tárolt leggyakoribb alapadatok: 
 
➜  név 
➜  e-mail cím (esetleg telefonszám) 
➜  egyedi felhasználói azonosítók  
 
Értékesítési információval kiegészítve: 
 
➜  lakcím (számlázási név, cím és kiszállítási címek) 
➜  korábbi vásárlások adatai 
 
Külső forrásból kiegészítve: 
 
➜  olyan, más forrásból vásárolt felhasználói adatok, melyek segítségével 

pontosabban profilozható a fogyasztói viselkedés 
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1. Meglévő adatbázisok azonosítása 

➜  milyen céges folyamatok során keletkeznek adatbázisok? 

2. Meglévő adatbázisok minőségének és 
használhatóságának értékelése 
➜  milyen forrásból származnak az adatok? 
➜  mikori az adatbázis? 
➜  milyen céllal gyűjtöttük az adatokat? 
➜  elemezhetőek-e az adatok statisztikai módszerekkel? 
➜  felhasználhatóak-e kommunikációra? (jogi és marketing célból) 

3. Adatbázisok egyesítésével 

➜  adatbázis tervezés (egységes adatstruktúra kialakítása) 
➜  adatbázisok egyesítése (adattisztítás és validáció, duplikációszűrés) 

4. Adatbázis tesztelése 

➜  halott elérhetőségek kiszűrése, elérési – megnyitási, átkattintási –  
benchmark adatok felállítása 

5. Adatbázis üzemeltetése 

➜  változáskezelés (pl.: leiratkozások, adatfrissítések) 
➜  biztonsági mentések 
➜  optimalizálás (pl.: gyorsabb adatelérés, kisebb tárhely stb.) 

6. Adatbázis fejlesztése, bővítése 

➜  meglévő egyedi felhasználók adatainak bővítése 
➜  bővülés organikus feliratkozókon keresztül 
➜  bővülés vásárolt adatokkal – adatbázis építés 

Adatbázis-marketingstratégia kialakításának lépései  
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GYAKRAN FELMERÜLŐ 
KÉRDÉSEK 
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Mi az aktuális jogi szabályozás? 
 
Az adatgyűjtéssel és adatkezeléssel kapcsolatos szabályozást a 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(http://www.naih.hu/files/uj_adatvedelmi_torveny_2012_05_18-.pdf, Infotv.) tartalmazza. 
 
További információ: http://www.naih.hu/ 
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Milyen feltételekkel gyűjthetem és tárolhatom a személyes adatokat? 

Személyes adatokat csak az adatalany tudtával és beleegyezésével lehet gyűjteni, és csak előre 
meghatározott célból, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni. Az 
adatvédelmi szabályozás értelmében az adatokat tárolás közben is védeni kell a jogosulatlan 
hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, sérüléstől  és a megsemmisüléstől. 
 
Az adatkezelőnek nyilvánossá kell tennie az adatkezelés tényét, helyét, célját és az adatkezelő személyét, 
az adatalany pedig lehetőséget kell kapjon arra, hogy megismerhesse a rá vonatkozó adatokat, szükség 
esetén helyesbíthesse, kiegészíthesse vagy törölhesse azokat. 
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Kiadhatom-e az adatbázis kezelését külső partnernek? 

Igen, amennyiben adatfeldolgozói megállapodást kötnek a felek. A szerződésben határozzák meg a felek 
az elvégzendő feladatokat és az átadott adatok körét. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő 
rendelkezéseit hajthatja végre, így az utasítások jogszerűségéért is az adatkezelő felel.  
 
A felhasználói adatok átadásához nem szükséges beszerezni a fogyasztó hozzájárulását, de meg kell 
jelölni az adatfeldolgozót, valamint annak esetleges alvállalkozóját (al-adatfeldolgozót) az adatkezelési 
tájékoztatóban.  
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Érdemes-e nyereményjátékkal adatbázist építenem? Mi az előnye és 
mi a hátránya egy nyereményjátékon alapuló adatbázis építő 
kampánynak? 

A különféle promóciókon keresztül történő adatbázis-építés elterjedt gyakorlat itthon is. A nyereményekért, 
vagy nyerési esélyért cserébe a fogyasztók önként adják meg személyes adataikat, az adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltak szerint ezzel hozzájárulásukat adják adataik további felhasználására, például 
későbbi kapcsolatfelvételre. 
 
Egy vonzó nyeremény és egy jó játékmechanizmus (amely könnyen terjed a fogyasztók körében, például a 
közösségi média segítségével) széles tömegekhez érhet el, ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy 
valódi vásárlói érdeklődés nélkül, csupán a nyeremény miatt regisztrálnak be így tömegek a játékba. Az így 
keletkező adatbázisok jellemzően jóval nagyobbak az organikusan gyűjtött adatbázisoknál, de nagyon 
gyenge minőségűek lehetnek. 
 
A nyereményjátékokkal gyűjtött adatok minősége számos tényezőtől függ: például a nyereményjáték és az 
adatgyűjtő kapcsolatának erősségétől (minél távolabb áll a nyeremény az adatbázist építő cég profiljától, 
annál jobban elutasíthatja a fogyasztó a cégtől érkező későbbi megkereséseket), de ugyanígy a 
nyeremények számától, értékétől, a feltételezett nyerési esélytől, a bevonódás mélységétől, a regisztráció 
során bekért adatok mennyiségétől, stb. 
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Milyen nyereményjáték stratégiák működnek? 

Két alapstratégia mentén történhet az adatgyűjtés: egyik esetben a nagy számok törvénye alapján nagy 
tömegekhez juttatjuk el a játék hírét és kevés felhasználói adatot kérünk a fogyasztótól, így a regisztráció 
folyamata gyors, a keletkező adatbázis pedig nagy, akár több tízezer fős is lehet. Az egy főre eső költség itt 
alacsony, azonban az olcsóságért cserébe az adatbázis rendkívül híg. 
 
Másik esetben célzott adatgyűjtés zajlik, általában a márka a saját nevében építi az adatbázist és csak 
valóban a márka iránt affinis fogyasztókhoz szól. Ezt erősítik a nyeremények is. Nem a nagy tét a motiváló, 
sokkal inkább a valós érdeklődés a termék vagy szolgáltatás iránt, valamint a fogyasztói szegmensre 
szabott játékmechanizmus. Gyakoriak a (valóban) tudás-alapú játékok, és a kis értékű nyeremények is 
motiválók. Az egy adatra eső költség a célzott szegmens függvényében igen magas is lehet.  
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Milyen egyéb módon szerezhetek felhasználói adatokat? (fizetett 
adatbázis építés) 
 
A legtisztább, legaffinisabb adatbázis organikusan, valós érdeklődés mentén, hosszabb idő alatt épül fel, 
mivel a fogyasztó életciklusának csak egy bizonyos pontján dönt úgy, hogy átengedi a cégnek a 
kapcsolatfelvétel kezdeményezésének jogát. Az így létrejövő feliratkozói bázis ugyan nagyságrendekkel 
kisebb, de sokkal értékesebb, szemben a nyereményjátékokkal gyűjtött adatoknál.  
  
Organikus adatbázis-építés általában a cég weboldalán történik, de valójában érdemes úgy kialakítani a 
touchpointokat, hogy bármely esetben lehetősége legyen a potenciális vásárlónak adatai megadására – 
például a cég Facebook oldalán, egy applikációban, vagy akár a vásárlás helyszínén is. 
  
Fizetett adatbázis építést affiliate partnerekkel is folytathatunk, ahol nem szükséges mindenáron 
nyereményjáték indítása, de a médiapartnerek többsége – teljesítmény alapú elszámolás esetén általában 
minden esetben – feltételként szabja meg valamilyen ösztönző alkalmazását. 
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Mennyi adatot kérjek el egy feliratkozótól? 

Aranyszabály szerint csak a szükséges minimumot (név és e-mail cím, de egyszerre legfeljebb 4-5 adatot). 
A regisztráció ideje, főleg ha széles körből kívánunk meríteni, legyen minél rövidebb, minél egyszerűbb, és 
inkább arra törekedjünk, hogy a későbbiekben ösztönözzük a fogyasztókat adataik kiegészítésére. 
 
A bekért adatok esetében mindig gondolni kell arra, hogy bizonyos információt (például mobilszámot) a 
fogyasztók nem szívesen adnak meg, ezek kötelezővé tételével, amennyiben nem szükségesek, nem 
érdemes megnehezíteni a regisztrációt, mivel sok feliratkozót veszíthetünk a folyamatban. 
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Hogyan ösztönözhetem az adatbázisomba került fogyasztókat, hogy 
még több információt áruljanak el magukról?  

A fogyasztókkal való folyamatos, élő kapcsolat során lehetőség nyílik plusz információk beszerzésére: 
megkérdezhetjük őt, vagy következtetéseket vonhatunk le viselkedésének megfigyelésével. 
Nyomon követhetjük vásárlási szokásait, tartalmi érdeklődését, mozgását a site-on, a visszatérés 
gyakoriságát, a hírlevelek megnyitási gyakoriságát, a kattintott témákat, stb., de viselkedését külső 
weboldalakról szerzett információ segítségével is profilozhatjuk. 
 
Amennyiben a fogyasztó közreműködését kérjük adatai pontosításában, célszerű ösztönző rendszert 
kiépíteni, ami díjazza az adatok frissítését, vagy akár a kívánt fogyasztói viselkedést motiválja (például 
segíti a közösségi megosztásokat). Ezzel a témakörrel bővebben a crm foglalkozik. 
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Még több kérdése van, vagy személyre szabott 
konzultációt szeretne? 

Írjon nekünk a neo@neo-interactive.hu címre, és kollégánk felveszi Önnel a 
kapcsolatot! 


