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Marketing Terv Minta 
 

Bevezetés 
 

A marketing terv minta célja a következő: 

 

Segít lejegyezni – majd rendszerezni az ügyfélszerzést.  

 

1. Megmutatja a marketing terv részeit 

2. Minden résznek megmutatja a fő célját 

3. Támpontokat ad, mit is kellene konkrétan oda írni 

 

...és ezzel kirajzolja a több éves, hosszútávú stratégiát. 

 

Mindezt letisztultan, sallangmentesen. 

 

Egy stratégia túl hosszú és bonyolult ahhoz, hogy észben 

tartsuk. 

 

Éppen ezért a minta segít mindent papírra vetni – de éppen 

olyan egyszerűen, hogy újra és újra át lehessen tekinteni. 

 

Használható saját célra is (az egyszerűsége miatt), de 

használható külső fél, pl.: befektető számára is (mert 

támpontokat ad a megíráshoz).  
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Marketing Terv Minta 
 

1. Vezetői összefoglalás 
 

Ez a rész azoknak készül, akik nem fogják végigolvasni a 

dokumentumot.  

 

Éppen ezért ne lépje túl az 1-2 oldalas hosszúságot. 

 

Amennyiben magadnak készíted, ezt a részt átugorhatod. 

 

A marketing terv legelejére fog kerülni – de érdemes a 

legvégén megírni. 

 

Hogyan épüljön fel?  

 

● Termékek/szolgáltatások rövid bemutatása  

● Termékek/szolgáltatások megkülönböztetése (USP) 

○ megmutatni, miben lesz más, egyedi, 

különleges a piacon található jelenlegi 

megoldásokhoz és a konkurenciához képest. 

● Termékek és szolgáltatások pozícionálása (hogyan 

fogják látni a vásárlók?) 

○ Pl.: prémium 

○ legolcsóbb a piacon 

○ limitáltan elérhető 

○ luxus 

○ stb. 

● A célközönség ismertetése  

○ demográfiailag (pl.: koruk, nemük, geográfiai 

helyzetük, stb.) 

○ pszichográfiailag (pl.: érdeklődési körük, 

személyiségük, stb.) 

● A termékek/szolgáltatások kompetitív előnyei  
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○ Pl.: ingyenes kiszállítás 

○ garancia 

○ árelőny  

○ kiváló ügyfélszolgálat 

○ különleges design 

○ stb.  

● A fő üzleti küldetés, a marketing stratégia – és a 

kettő kapcsolata  

○ küldetés 

○ taktikák 

○ technikák 

○ főbb ügyfélszerző csatornák (pl.: SEO, 

közösségi média, stb.) 

● Mérföldkövek és kitűzött célok 

○ Pl.: bevételek 

○ piaci részesedés  

○ ROI (marketing költségek megtérülése) 

○ heti %-os növekedés 

○ marketing büdzsé, költségek 

○ stb. 

 

A következő oldalak az itt felsorolt részeket fejtik ki 

részletesen, lépésről-lépésre.  
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2. Piacelemzés 
 

A piacelemzés során 2-féle elemzést érdemes csinálni: 

1. PEST elemzés 

2. SWOT elemzés. 

 

A SWOT elemzés a leggyakrabban használt üzleti elemzési 

módszer. 

 

A PEST elemzés pedig nagyon hasonlít a SWOT-ra.  

 

De tipikusan a külső, hosszútávú faktorokat vizsgálja – míg 

a SWOT inkább a belső, saját folyamatainkat elemzi ki 

erősségek és gyengeségek alapján. 

 

Mindkét kifejezés egy mozaikszó, a PEST: 

 

● Political analysis (politikai tényezők) 

● Economic analysis (gazdasági tényezők) 

● Technological analysis (technológiai tényezők) 

● Social analysis (szociális tényezők) 

 

A SWOT pedig: 

 

● Strengths (erősségek) 

● Weaknesses (gyengeségek) 

● Opportunities (lehetőségek) 

● Threats (fenyegetések) 

 

Érdemes a PEST-tel kezdeni. 
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A) PEST elemzés 

 

1. Politikai tényezők 

 

Itt kell mérlegelni a különböző politikai adottságokra, 

szabályozásokra, támogatásokra és akadályokra. 

 

Azt kell keresni, hogy a különböző politikai hatások és erők 

milyen módon hatnak a termékeinkre/szolgáltatásainkra. 

 

2. Gazdasági tényezők 

 

Itt azt kell kielemezni, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet 

hogyan befolyásolja a célközönség vásárlóerejét, 

büdzséjét, és költési hajlandóságát. 

 

Fontos tudni azt is, hogy az iparágunk hogyan teljesít a 

különböző gazdasági helyzetekben (például piaci 

tetőzésben, vagy válságban). 

 

3. Technológiai tényezők 

 

Az egyik legfontosabb, de legnehezebben megjósolható 

külső körülmény. 

 

Manapság olyan gyors a fejlődés mértéke, hogy a 

technológia önmagában is képes teljesen átalakítani egy 

termék/szolgáltatás piaci viszonyait – nagyon rövid időn 

belül. 

  



  
 

 

6 

 

Marketing Terv Minta 
 

 

4. Szociális tényezők 

 

Érdemes demográfiai és pszichográfiai alapon 

megvizsgálni a különböző fogyasztói trendeket. 

 

Különös tekintettel a célcsoportra, akiket a vállalkozás 

igyekszik megcélozni. 

 

Majd ez után jöhet a SWOT elemzés. 

 

B) SWOT elemzés 

 

 
 

A vállalkozásunkat és az ügyfélszerzési stratégiánkat külső 

és belső, illetve pozitív és negatív erők befolyásolják. 

 

Ezeket kell felvezetnünk magunknak, hogy átlássuk, 

érdemes-e belekezdenünk. 
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A lehetőségek például pozitívan hatnak a folyamatainkra, 

de külső erők, amelyek tőlünk függetlenek – míg a 

gyengeségeink negatívak, de teljes egészében mi 

kontrolláljuk őket. 

 

 

 

 

További fejezetek: 

3. Célcsoport 

4. Versenytársak 

5. Üzleti célok és mérföldkövek 

6. Marketing stratégia 

7. Költségvetés 

 

A teljes Marketing terv minta, összesen  

7 fejezet és 20 oldal. 

 

Ide kattintva tudod megvásárolni 

 

1.790 Ft (alanyi adómentes) 

 

https://targeter.hu/?add-to-cart=17896
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