
KÖNYVISMERTETÉS
HOFFMANN Ish'ánné
Direktmarketing 
és módszerei
N O VO RG K iadó, B udapest, 1997.310 p.

A marketing a piachoz való al
kalmazkodás, a piac befolyáso
lásának szemlélete és módszer
tana; a vállalat piaci érvényesü
lését célozza, s összehangolt te
vékenységek rendszeréből áll. A 
marketinget a gyakorlat, a piaci 
verseny és az új értékesítési esz
közök keresése teremtette meg. 
Ugyanezek a célok hozták létre 
egy újabb, aránylag rövid múlt
ra visszatekintő dinamikus piaci 
eszköz -  értékesítési csatorna 
a direktmarketing kialakulását 
is. A kettő közti különbség a 
kommunikációs célban van. A 
direktmarketing összekapcsolja 
a reklámot az akcióval, az el
adással, s azonnali rendelésre 
szólítja fel a vevőt. Specifikus 
kommunikációs értékesítési el
járás; hatása magában az érté
kesítésben, a visszaérkező vá
laszokban, a befutó telefonok
ban azonnal mérhető. Dinami
kus fejlődéséhez természetesen 
a kommunikációs eszközök in
novációjára is szükség volt...

A szerző részletesen bemutatja 
a direktmarketing médiumokat, 
előnyeiket éppúgy, mint bukta
tóikat. Segíteni kívánja a direkt
marketing eszközeinek tovább
fejlesztését, megismertet ennek 
az új értékesítési csatornának az 
alapvető jellemzőivel, a hozzá 
kapcsolódó jogi és etikai kérdé
sekkel. Rámutat arra, hogy a 
stratégiai tervezés a direktmar
keting fontos feladata. A terv 
tartalmazza az elérendő célokat, 
a részletes akciókat, a végrehaj
tás ütemtervét, az ellenőrzés és 
az értékelés módszereit.

A költségvetések általában egy 
évre szólnak, s ezen az időn be
lül esedékes a ráfordítások és a 
bevételek ellenőrzése is a szám
bavételeken keresztül. A nyere
ség optimalizálásához feltétle
nül szükséges fedezetszámítás 
menetét példák szemléltetik a 
könyvben. A különböző nyere
ségmegfontolásokon kívül képet 
kapunk a direktmarketing kuta
tási feladatairól is.

A következetesen etikus maga
tartás eredményesen segít a ve
vők megtartásában. A helyes 
etikus magatartás kialakításához 
irányt mutatnak a Magyar Rek
lámszövetség Etikai Kódexének 
ide vonatkozó ajánlásai. A szer
ző ezeket éppúgy bemutatja, mint 
a média törvény, a verseny tör
vény, a fogyasztói érdekvédelmi 
törvény rendelkezéseit és az 
Európai Tanács ezekkel kapcso
latos ajánlásait is.

A direktmarketing eszközeinek 
rendszerét a kommunikációs 
feladatokat ellátó médiumok al
kotják; a levélreklámok, a kata
lógusok, a telemarketing és az 
elektronikus médiumok (rádió, 
videó, televízió, számítógép) 
tartoznak ide. Közülük a levél
reklám a legismertebb; a szerző 
részletesen foglalkozik ennek 
előnyeivel, eredményének mér
hetőségével, majd alkotó ré
szeivel (boríték, levél, prospek
tus, megrendelőlap) minták 
kíséretében. A továbbiakban 
ismerteti a címlistákat és kataló
gustípusokat, a katalógusalkotás 
szempontjait stb.

Végül az aktív és passzív tele- 
marketingről, az elektronikus 
médiumok hazai használatáról 
és a multimédiának a direkt 
marketingben való alkalmazá

sáról olvashatunk a könyvben. 
A Mellékletek a direktmarke
ting leggyakoribb angol kifeje
zéseit, a felhasznált irodalmat és 
bibliográfiát, valamint a Tárgy
mutatót tartalmazzák.

A direktmarketing specifikus
sága miatt alkalmas egyedi igé
nyek kielégítésére is; a válaszok 
ösztönzését az ajánlatok tetsze
tős formában történő bemutatá
sa szolgálja. A szerző a direkt
marketing eszközei alkalmazá
sának továbbfejlesztésével nyújt 
segítséget mindazok számára, 
akik az értékesítésnek ezt a ha
tékony változatát kívánják hasz
nosítani. Célja továbbá az is, 
hogy a direktmarketing fejlő
désének biztosítása érdekében a 
hazai szak- és felsőoktatás szá
mára útmutatást adjon. Könyvét 
minderre az teszi alkalmassá, 
hogy a nemzetközi szakiroda- 
lom bemutatása mellett megis
mertet a hazai gyakorlattal is.
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„Titokzatos világ -  egy végtele
nül egyszerű ügylet körül.“ Ez
zel a mondattal kezdődik Érsek 
Zsoltnak a BANKÜZLET 2000 
-  sorozatban megjelent könyve. 
A devizapiacot valóban sokan 
nagyon titokzatosnak, sőt „misz
tikusnak“ tartják, pedig tulaj
donképpen csak egyszerű adás
vételi ügyletek bonyolódnak le 
ezen a piacon. Arról van szó 
ugyanis, hogy valamely deviza 
meghatározott mennyisége gaz
dát cserél itt egy bizonyos ösz-
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