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Nem is hinné, mennyire sportos a magyar!

Admin, szombat 11 június 2011 - 16:15:59

A sportcipQk, a sportruházat és sportfelszerelések piacán folyamatos a növekedés, cipQt ráadásul nagyjából
egyforma arányban vásárolnak a nQk és a férfiak. A tavaszi szezon beköszöntével a sportolni vágyók nagyon
figyelik a sportáruházak akcióit - derül ki a GfK Hungária Kereskedelem és Technológia területének adataiból.

Tovább növekszik a sportcipQ piac Magyarországon. Már a 2010-es év is hat százalékos növekedést eredményezett
2009-hez képest, de úgy tqnik, ez a tendencia tovább folytatódik.

A sportcipQ eladások száma 2011 elsQ negyedévében 14 százalékkal haladta meg az elQzQ év azonos idQszakáét. A
legnagyobb növekedés a futócipQknél tapasztalható, 32 százalékkal több futócipQt vásároltak 2011 elsQ
negyedévben az elQzQ év azonos idQszakához képest.

Szintén nagyot nQtt a focicipQk és az utcai szabadidQcipQk forgalma, elQbbi 14, utóbbi 13 százalékkal - derül ki a GfK
Hungária Kereskedelem és Technológia területének adataiból.

Hazánkban a multinacionális sportáruházak értékesítései alapján, a sportcipQ piacon a március-áprilisi és az
augusztus-szeptemberi idQszak a legerQsebb az értékesítési összforgalmat tekintve. Márciusban a jó idQ
beköszöntével megnQ a sportolási kedv, és ezzel párhuzamosan a sportcipQ (füves, mqfüves, illetve salakos pályára
készült focicipQ, és futó cipQ) vásárlás is az egekbe szökik.

Az idei március is ezt igazolja. Huszonnyolc százalékkal több sportcipQt vettünk 2011 márciusában, mint tavaly ugyanebben
a hónapban. Az augusztusi hullám pedig, pedig hasonlóan más piaci szegmensekhez, az iskolakezdéshez köthetQ, amikor a
gyermekek új cipQt kapnak, mivel a régit már vagy kinQtték, vagy egyszerqen csak új utcai cipQt kapnak tanévkezdésre.

A sportcipQ piac több mint felét az utcai edzQcipQk, illetve a túra és szabadidQcipQk adják.

A nemek közti eloszlás elég stabil, a férfi, illetve unisex cipQk teszik ki a piac felét, míg a maradék 50 százalékon
körülbelül azonos arányban osztoznak a nQi és a gyerekcipQk. A gyerekcipQk átlagára stabilan 5 000 forint körül
alakul, egyedül a november-decemberi idQszakban emelkedik 6.000-re.

JellemzQen a karácsony elQtti szezonban nQ meg a drágább cipQk iránti kereslet, valószínqsíthetQen mivel
ajándékról van szó, a vevQk bátrabban nyúlnak pénztárcájukba. A nQi- és a férfi cipQk bruttó átlagára hasonlóan
alakult, elQbbi 9.800 Ft, utóbbi 10.300 Ft, november-decemberben mindkettQ 11.800 Ft-ra emelkedett.
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Sportruházat és sportfelszerelések piaca

Hasonló növekvQ tendenciát látunk a sportruházat és a sportfelszerelések piacán is. A sportáruházak ruházati eladása
9,5 százalékkal emelkedett az elsQ negyedévben az elQzQ év azonos idQszakához képest, míg a sportfelszerelések
eladása 5,9 százalékkal erQsödött.

A trendek egyértelmqek, a november-februári idQszakban a síruházati, sífelszerelési és egyéb téli sportokhoz
köthetQ sporttermékeket vásároljuk, de március beköszöntével megkezdQdik a bicikli-, futó- és túraszezon. Idén
márciusban jelentQsen megnQtt a görkorcsolyák eladása is, áprilistól pedig már készülhetünk a nyári szezonra.

Ahogy más szegmensben is, a sportpiacon is kiemelt szerepe van a promócióknak. A sportáruházak folyamatos akciói is nagy
részben hozzájárulnak a hazai sportpiac növekedéséhez, nincs olyan hónap, hogy ne találkozzunk például "kettQt fizet,
hármat vihet", vagy éppen "-15- 20 százalék mindenre" akciókkal.

"A sportfelszerelések és sportruházat piacán a hagyományosan is erQs márkák megtartották piacrészüket. A
sajátmárkás termékek továbbra is jól fogynak a jó ár-érték arányuknak köszönhetQen, és elsQsorban a
kevésbé neves márkáktól tudtak elhódítani piacrészt" - mondta Bécs Lajos, a GfK Hungária Kereskedelem és
Technológia szektorának Key Account menedzsere.
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