
A GfK felmérése szerint a felmérésben részt 

vevők 70%-a az ingyenes házhozszállítást 

tartja a legvonzóbb tényezőnek, de jelentős 

részük – 52% – számára a folyamatos 

napi/heti akciók jelentik a fő motivációt. 

51%-ot az ünnepi kedvezmények fognak 

meg, 43%-ot a különböző hűségprogramok 

A vásárlás okaiként elsősorban a spórolás, a 

gyorsaság és a hatékonyság jelennek meg. 

Online szélesebb a választék, kedvezőbbek a 

fizetési feltelek és jók a szállítási kondíciók 

is. A termékekkel, szolgáltatásokkal 

kapcsolatos információszerzés is könnyebb a 

neten. 
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Black Friday: tények, trendek és tippek 

Az Egyesült Államokban minden évben van egy péntek, amikor emberek ezrei tolongnak a boltok előtt, testi 

épségüket sem kímélve, hogy hatalmas kedvezménnyel vásárolhassanak. Mára Magyarországon is 

rendszeressé vált a „fekete péntek” és a számok azt mutatják, hogy egyre sikeresebb is. A Sberbank néhány 

gyakorlati tanácsra hívja fel a figyelmet az akcióvadászat előtt. 

Az USA-ban már nagy hagyománya van az akár 90%-os engedményeket kínáló napnak, hazánkban viszont csak 

2013-ban kezdett el látványosan nőni az akcióhoz csatlakozó kereskedők száma. Mára mindenki számon tartja a 

napot, amikor óriási kedvezménnyel vásárolhat karácsonyra. Az itthoni akcióra jellemző, hogy főleg az online boltok 

bonyolítanak hatalmas, akár milliárdos nagyságrendű forgalmat egyetlen nap alatt. 

Ez nem is meglepő, hiszen az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy egyre elterjedtebb az online vásárlás, szinte 

minden termékcsoport és szolgáltatás tekintetében. Az online vásárlók aránya évről évre folyamatosan emelkedik, 

egyharmaduk rendszeresen rendel netről.  

Az internetes vásárlás térnyerése a Sberbank ügyfeleinél is tetten érhető: 2016 októberéig 38 százalékkal több 

vásárlás történt közvetlenül az online kereskedőknél az előző év azonos időszakához képest. 

Mit vásárolunk az interneten?  

A Black Friday akcióban részt vevő kereskedők megfigyelései alapján 

elsősorban a műszaki cikkek – okostelefonok, táblagépek, televíziók és 

háztartási gépek – fogynak legnagyobb mértékben. Ez azt is jelenti, hogy 

a fekete péntek egy napra átírja az online vásárlási szokásokat. A Gfk 

2016-os kutatása szerint ugyanis általában a nyaralások és utazások 

internetes vásárlása a legnépszerűbb, ezek 57%-a online történik. A 

repülőjegyek értékesítését tekintve 58%-ot bonyolítanak interneten 

keresztül. A könyvpiacon 46%-ot tesz ki az online rendelés, míg a 

számítástechnikai eszközök 44%-át vásároljuk online.  

Mire kell figyelnünk? 

Ahogy a netes tranzakcióknál minden esetben, úgy a „fekete péntek” 

idején is érdemes szem előtt tartanunk a pénzügyi biztonságot és 

személyes adataink védelmét – hívja fel a figyelmet Fodor Tamás, a 

Sberbank Magyarország Zrt. lakossági üzletágért felelős igazgatója. 

„A digitalizáció mellett elkötelezett bankként mi is támogatjuk az online 

vásárlást. A fenti tanácsok figyelembe vételével biztonsággal vághatunk bele a pénteki akcióvadászatba és nyugodt 

szívvel fizethetünk a neten bankkártyánkkal.  Hiszen az online vásárlás kényelmes, gyors – és a számok azt mutatják, 

hogy ezzel gyakran élünk is. A Sberbank kimutatásai alapján 2016-ban január-október közötti időszakban ügyfeleik 

körében az összes vásárlási tranzakció közül az online vásárlási tranzakciók értékének aránya 24% volt”. 

 

***** 

Az adatok forrásai: 

Sberbank kimutatások 2016 

GfK: Fogyasztók a digitális korban; reprezentatív felmérés 2016. 

 

 


