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AKTtJÁI.JS OLDALAK
A gyógyszertári kirakat szerepe a gyógyszerész-bet eg kapcsolatban
D1: Kuron Zsolt
l\'apjainkba11 sokat változik a patikák arculata,

111elyhezje/e11tősen

hozzájárul a patikai

kirakat is. Sok gvógyszerész egyénileg kezde111é1zve:::.i illetve készíti el a kirakatok beren-

dezését, jellen1:::.öbb azonban, hogy ezt gvógvszer- illetve kozn1etikai ter111ékeket gyártó
cégek teszik (bérlik). A patikai kirakatoknakje/entős infor111áció hordozó szerepük lehet és hatásosságukat főként a betegek igényeit továbbítva az az együttn1üködés határozza 111eg, cune~1 1 gvóg:vszerész és gvártó között .fennáll.

Bár gyakran gyógyszerész-beteg „kapcsolatról" beszélünk, gondolatban 1nindig együttnllíködest értek ez alatt.
Ez utóbbi ugyanis aktívabb és pozitívabb viszonyra utal.
Én is vallon1, hogy a gyógyszerellátás úgy 1naradhat
betegcentrikus, ha erősítjük az együt1n1üködés1 a gyúrtó, a
gyógyszertár és a beteg között.
Első „ránézésre" nen1 tünik a legjelentősebb területnek, de a patikai kirakat n1égis nagyban szolgálhatja ezt a
célt, rnodellezheti, próbára teheti azt az együtt1nűködést,
melyet talán sokan szeretnénk. Úgy érzcn1, n1ost van itt az
ideje, hogy a gyógyszertár külső n1egjclcnését és belső
hangulatát tovább alakítsúk és céljaiknak rnegfelelőcn tervezzék a gyógyszerészek. Bár az előbbiek a kereskedelmi
1narketing témakörébe tartoznak, most n1égse111 ebből a
szen1pontból szeretné111 vizsgálni. Ncn1 a kereskedcln1i
jelleg az elsőrendű, hiszen a gyógyszertárakat pontosan
az a hozzáadott érték különbözteti 111cg az üzletektőL
an1elyet a beteg a gyógyszer 1ne!lett kap: együttérzést, törődést, n1agyarázatot, bátorítást, vigaszt. .. Ez az elsődle
ges szen1pont a kü!- és beltér kia!akításánúl. Bánnit csinálnak jól a vásarlókör 111egelégedésére, az úgyis forgalomnövekedéssel jar.

ilfit jeleutlzet a gyógyszertári kirakat?

;\ gyógyszertári kirakat lehet
- egy ren1ek „üvegházi" kön1yezet a növények szán1ára;
- néha csupán egy ablak, melyen keresztül a beteg be-,
a gyógyszerész kitekint;
- egy összekötő kapocs a beteg és a gyóhryszerésze, a
betegség és a kezelés, a gyógyulás és az egészségmegőr
zés között:
- a gyógyszertárról alkotott vélen1ény alapja;
- reklámfelület, n1e!yct a gyártók 1narketing szake1nberei jobb híján beltéri pron1óciós anyagokkal díszítenek
(lásd betegtiijékoztatók).

1lfit iele11tse11 a liirakat az Ön szánuíra?

Ne döntsön elha1narkodottan! Az igények és elvárások
tekintetében kérdezze n1eg betegét, törzsvásárl~iát! A betegtnnácsadás igényei és a realitások között egyre nagyobb
!esz a különbség. Növekszik U&,')'anis azon egyének szárna,
akik egészségük n1egörzésében aktív részt vállalnak. Bátoritsák őket! A kirakat
hirdetheti, hogy
- Forduljon bizalo1nn1a!
gyógyszerészéhez!
- J(érdéseinket az Ön érdekében tesszük fel!
- Ön rétizt akar vállalni
egészsége
n1cgőrzésé
ben? Segítünk!
Tújékoztassák betegeiket!
A kirakat ténuíja lehet:
- új termékek, új terapias
lehetőségek (pl. az ár feltüntetése 1nennyi kellemetlen helyzettől óvná
meg a beteget!);
- egészséges életmód;
- patikai irnage, történeti
ben1utató:
- házi patika, elsősegély a
háztartásban:
- idény gyógyszerek ...
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rü kirakatrendezö segitségét igénybe venni. Jelenleg több
kirakatrendezö foglalkozik speciálisan patikai kirakatokkal, akiknek a szaktudásában n1egbízhatnak. Elsőrendű
ugyanakkor, hogy az etikai és szakn1ai szempontokat úgy
a gy<irtók, 111int a kirakatrcndezők és a gyógyszerészek is
betartsák, cllenörizzék.

,4 gyógyszertári kirakat szerepénelí és flaltisának
i•izsgá!ata
Elgondolkoztató, cselekvésre ösztönző adatokat szolgáltatott az a feln1érésünk, n1ely a patikai kirakatok hatékonyságát vizsgálta, 26 858 e111ber kirakat előtti viselkedésén keresztül [ l }. Refercnci<inak néhány egyéb kiraka-

tot (játékbolt. virágbolt.

A gyógyszertárak általúban két-háron1 kirakattal is
rendelkeznek, rnelyck lehetőséget nyújtanak több térna
bemutatására. Ugyanakkor figyclc1nbe kell vennünk,
hogy egy-egy kirakat rncgtckintésére rövid idöt fordítunk.
Ezért úgy kell a kirakatot 1negszerkcszteni, hogy az clsösorban figyclen1fclkeltö, érdekes legyen. Ajárókelöt rncgáll<ísra ösztönözze. Jól áttekinthető. a laikus szán1ára is
közérthetö legyen. lnfonnatív, a beteg igényeinek n1egfelclő elcn1eket tartahnazzon, dc ne legyen túlzslifo!t. Lehet
játékos. l\.cllen1cs hangulatot sugúrozzon, arncnnyiben a
térna ezt n1egcngcdi. Fontos. hogy n ben1utatolt tcrrnékck
vagy a fő üzenetek szenunagasságba kerüljenek, és vata1nilycn hordozó elein pl. insta!láció egy „keretet'' biztosítson ahhoz. hogy kicn1cljc és ugyanakkor elválassza a környezetétől./\. kiegészítő c!c1nck sokat segíthetnek a figyclc1n!Clkeltö hatás elérésében. pL viníg (élö vir<ig is), dc
ilyenek lehetnek a tcrn1ékckhez kapcsolható tárgyak is.
Sokat szán1íl a szépérzék, dc 111cgfclclö szaktudás is szükséges. hogy a végered111ény hatúsos legyen. Ezért célsze-

cipőbolt,

írószerbolt. illat-

szerbolt) is vólasztottunk.
A vizsgúlat célja a gyógyszertári kirakat jelenlegi hatékonysúgának feltérképezése. Elsősorban tájékoztató jcllcgü feln1érést készítettünk, n1ely szerínt képet kaptunk a
kirakatok jelenlegi hatúsáról, és ez segíthet a kercskedeln1i stratégia felépítésének következő lépéseihez.
A vizsgálat 111encte a követkczöképpen történt. Tíz kirakat előtt napi nyolc órán keresztül figyeltük az en1bcrek
viselkedését: hány en1ber haladt cl az üzlet előtt, hány
e1nber pillantott rá a kirakatra, hányan úlltak n1cg ennek
hatására és hányan tértek be az üzletbe, illetve a patikába.
Az adatok feldolgozása során ezen viselkedési n1otív111nokból építettük fel a túblázatainkat. Az adatfevétel és
ICldolgozás során vizsgáltuk:
- a kirakat c!ött elhaladt en1berek sz{unút (E),
- a kirakat előtt elhaladtak és odapillantottak sz.árnál (EO),
- a kirakat előtt eln1entek, rápillantottak és n1cg is áll-

tak szúmát (EOIVI),

- a kirakatra rápillantott, rncgállt és betért szernélyck
(betegek) szúrmit (EOIVIB).
- az üzletbe (patikába) betértek szúrn{1t (B),
- a betértek közül azok szán1áL akik rú scrn néztek a
kirakatra (8-0)
- a betértek közül azoknak a sz.án1át, akik ránéztek (B + 0).
Az adatokat az alúbbi kategóriában értéke!tcni.
1. A patikai adatokat összcvetettcn1 az összes egyéb.
nc1n patíkúra vonatkozó adattal.
2. A „nc111 patikákat" külön is értékeltcn1, dc csak érintőlegesen, azonban a jövőre nézve a célok kitűzéséhez
szükségesnek láttan1 nén1i összevetést is.
3. J\ ncn1ek arányában is fcldolgozósra kerültek az
adatok, hiszen a célközönség 111eghatározásánál érdcn1es
ezt is figyelcn1be venni.
!. táblázat

fle~v:ete a „ne111 patikákho::.." képe.\·t"'

A

E
IO(i

Patika

Grand Total

1-1 752
2(1 858

EO

EOM

3747
·1353
81110

t t44
219
!363

'jt:lrnagy;irúzat a szüvcgbt:n
·•~o/E =

{EO ;. EOi\I + E0l'v1B .;. (B .; O)J ! E

"'""' ivl/O

=

EOi'vl / [EO + EOrvt + E01vU3 + (13 +Oli

EOMIJ
249
87
336

Jl

ll-0

1253

687

1719
19T2

ttltll
1697

ll+O
317
622
939

()/E**

tv!/()***

·15. ()S'!-~)
35.S(P!-íi

20. 96(}·0
4. 15(}(1

39,98(~.'{1

12.(il)~!/íi

EOMB/B
19.87(};,
:'i.06~"(1

11.31 (~·(1
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A patika kirakatok iiss:ei·etése a refereucia-kirakatokka/ i'
E

EOM

EOMIJ

293

1511

__,
7'
19
63
74
70

EO

Jútékbolt
Vinígbolt

1351
3300

Cipőbolt

i rószcr

2266
2398

865
961
750

lllatszc:r

2791

878

Patikák

14 752

4353

311
305
212
ICiG
219

Cirand Total

26 858

81110

1363

ll-0

ll + 0

48
67
405

5
17

ll JvlíO + !Vl*'f

154
138

153

76

33.86(~'~)

5.ú3 1 ~·í)

103

2ú.4S(~(1

3. 12{~·;)

622

24.0lJ!~'()

27.4S 1 ~·í)

365

22.04(~,ó

15.22 1 ~i1

! 5.90(~'Ó
4.79 1!'()

1l .65 1h1

14.40 1~~)

87

14
1010

622

87
1719

336

1697

939

2972

J

B/E

3.12 1 ~~)

*jelmagyarázat a .szüvcgbcn

**

!'vl/O + l\:I"' EOl\·I f (EO + EO/vl)

Ill. táblázat
A 11e111ek aránya a kira/;a/ eltTtti viselkedésben'''

Nc:n1

F

Feri!

ll

IJ.()

119

1889
1083

!(i'!5

J36

2972

l(i97

FO

EOM

EOMB

1-1

48:\:'i

217

12 32-l

3265

934
-129

81110

1363

(i52
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B/C

OíE*"

13.00''.-'(l
8.791:.-;,

-15.5()!;,()

312

JJ,-17(~,·;>

39.X(P!·(J

11.0T:/;>

J9.9W~·(,

-12.90 1~··()

O/ll'*''

'jelmagyarázat a szi1n:gbi:n
"--•O/E = [EO

+ EO!\-·l + EO/Vl/I + (!\ + Ol] J F

""0/ll "IEOMIJ ·; (Ll + 0.>I ! ll

4. A nap sorún a kirakatok 111cgtckintésébcn clöforduló változásokat órára lebontva is lüntosnak tarton1 értel111ezni.

a

A palikai kirakal harékoJ~~'sÚgu
11e1J1 patikai kirakatokkal úss::::chasonlítva

1\ kirakat clött elhaladó ernbcn:k (E) 4ocyc1-a [EO
OEM+ EOMB + (B+O) J fordul a kirakat Jelé. A nem patikák kirakat vonzó képessége közel 1Oo/ci-kal nagyobb.
111int a patikúké (ne111 patika 45,08(~/{1, patika 35,8 11(1). Ennek oka !ehet akúr a patikai kirakat színeinek kevésbé figyelen1felkeltö hatása. illetve a tennékck térnájánakjcllege, hiszen a játékok, cipök. virágok, esztétikai c!c1nck is.
rníg a gyógyszer hatústani jelenség. Azonban az elöbb
ern!ítctt színek, határozottabb fÜnnúk, inozgó egységek
hasznúlatával valan1clyest ellensúlyozni lehet ezt (/.
táblázat).
A kirakatra rúpillantott e1nberck [EO + EOI\!l +
EOMB + (B + 0)] l 2.7'l<,-<t meg is úll elötie (liOiVI). Ez
cgyértchnücn a kirakat hatásúnak köszünhetö. 1\zonban a
két kirakat-típus eltérö százalékaránya (nein patika
:20.9(Y;,, patika

4,:2(~·~1)

azt rnutntja. hogy a jelenlegi gyógy·-

szcrtúri kirakatok nen1 késztetik tncgú!!úsra az arra haladókat. A kirakatok berendezésénél figyck:1nbc kellene
venni. hogy a gyógyszerek cson1agolúsa kevésbe nyújt
esztétikai éhnényt, ezért a kirakat egyéb kellékeinek kellene pótolni ezeket. Pl. színes ernyök napégés okozta bánta\ inak gyógyszeréhez, nagyobb virúgok gyógynüvCnytartal!nú szereknél. stb.
;\ bctCrtck (B) 11.3 1!„()-a ezt rncgelözöcn a kirakat clött
hosszabb idöt tartózkodik (EO!'vlB ). 1\ nc111 patikák esetében ez 19,9 1 ~:{1. a g)'Ögy'szcrtúrakn<ll ez sokkal alacsonyabb
én~k. 5(~·(1. Ez 111ut;:itja. hogy az ernbi.;rek hosszabb idö
alatt sen1 gyözödtek rncg a tennék hasznoss{1gúröl. \fagy

nen1 értik a kirakatba helyezett „i11Cor111úciót'·, vagy jelenleg nc111 tartjúk szükségesnek azt a tennékct.
A patikai kirakatok. érint/Jleges öss::::e\·etése a re}Crencia
kirakalokkal

A patikák előtt elhaladó és legalább odapillantó ernbcreknck (EO + EOf'vl) 4,8(/(i-a ;:il! rncg részletes infünnációszcrzésrc (EOfV'f) a kirakat előtt (fi. tá/J/tízat). Ez az érlék
nagyon alacsony a többi kirakathoz képest (jútékbolt
33,9(!1(>, vin.ígbolt 26.2r~,ÍJ, cipöbolt 24.5(~„;1, írószer 22rVii. illatszer 15, 9t~,~1). A sorrend csak a célok n1cghatúrozásához
érdekes. a tcnnékek jellegét tekintve a gyógyszerek az illatszerekhez hasonlóan nen1 k6pesek a járókelöket lekötni. Ha a patikai kirakatok hatékonysúgát a 15.9r}~)-os érték
fölé tudjuk növelni, valószinü elégedettek lehetünk.
Vizsgálataink helyszínéül igyekeztünk hasonló frckventültsúgú üzleteket vú!asztani. Ennek fényében érde1nes 111cgnézni a betért e.rnbcre.k (13) arúnyút az nz!ct előtt
e111aladókéval (E_)./\ II. táblá-;:.atbál jól látszik, hogy ajútékbolt. a virúgbolt és az illatszer üzlet esetében ez a szún1
kicsi (júték 5.6 1~'(1, virúg 3, l {~1í1, illatszer 3. ! (Yt'1). Ez va!ószínüleg a szük célközünségn: vczcthetö vissza.
Lútható az is. hogy a cipöbo!t, az írós?~crbolt és a patikúk esetében jóval 111agasabb ez az érték (cipő 27,5(Yu,
írószer l 5,2(Yéi, patika ! l .6 1~/(1). Lényeges különbség azonban közöltük, hogy a kirakat hatására betérők aránya (cipö 24. 11~'(1, írószer 22, 1r~·;i, patika 4,79(~~1) a cipő- és illatszerbolt esetében többszörösen fClühnúlja a patikúkét.

„

A nenzek nzegos:.lúsa a ldrafall e/(!tti viselkedésben

/\ n1agyar és ncn1zctközi szakir0Jalo111 últalüban nagy
!iang:súlyt fektet a v;-·1súrlúsi szokúsokban t1pasztalható nen11 különbségekre. Fclinérésünk sorün erre vonatkozóan
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A kirakat ué:euségének h/(/beli i•á/to-:,ásai*

ivlikor
08.00
09.00
10,00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Grand Tatai

E

EO

EOM

EOMB

B-0

8+0

980

369
802
978
974
1126

27
90

3
25

35

133

"7

65
137
188

2455

43

42

261

102
120

226

56

302

129

1052

212

-is

134

1214
1088

212

65

16·1

263
134

54

43
17
4

331
20S
127

36

45

189
163

61

4

39

11

0

28
10
7

27
8
11

26858

81011

1363

336

1697

939

2955
3748
4113
3852
3669
3310
852

529

205

25

·'-

154

131

·•jelmagyarázat a szövegben
"0/E ~ [EO + EOM + EOMB + (13 + OJ] I E

is gyüjtöttünk adatokat, 111elyek értékelésekor fény derült
arra, hogy bizonyos vizsgálati szen1pontokat alapul véve
valóban 1negfigyelhetök lényeges eltérések. A kirakatok
tervezésekor ezeket is érden1es szen1 előtt ta11ani. A l I /.
tábltízat adataiból világosan kitünik. hogy a betérő nök
aránya (B/E) lényegesen nagyobb (13,0%) a férfiakénál
(8,8%).
Ennek tükrében n1ég érdekesebb, hogy a nők (E)
csakncn1 fele (45,5°/o) legalább odapillant a kirakatra
[EO + EOM + EOMB + (B + O)], amikor elhalad mellette. Ez az érték a férfiak esetében alacsonyabb. csak
33.So/o. Ennek a kirakattervezesnél n1egcé\zott közönség
kiválasztásánál lehet nagy jelentősége (pl. a kirakatot átfogó té111a n1eghatározása, színek. fonnák kiválasztása,
rnegvi!ágítás stb.).
Ezt a feltevést tovább erősíti. hogy a kirakat által befolyásolt [EOMB + (B + 0)] betérő nők (8) száma szintén 111agasabb (nők 44~7~ 1o, férfiak 39,S~ó). Mindezek tudatában az új kirakatok tervezésekor ncn1 szabad figyeln1cn kívül hagyni ezeket az adatokat. á1n ügyelni kell arra, hogy a kép ne tolódjon cl teljesen a nők javára.
lf kirakatok nézettségében felfetlez!tetó' il/ó'beli e/os:;;llÍ.Y

A kirakat nézettségének napi rnegoszlását is fontosnak
érze1n bcn1utatni, hiszen a színek alakulása a nap során
változó lehet. Esetleg va!an1ilyen elektronikus rendszer
használatakor érden1es az utcai kép alakulását követni. A
napi ritn1us egyértelrnüen alkaln1azkodik az en1beri tevékenységkörökhöz. Ahogy az a /J{ táblázatból kitünik,
reggel a kirakat előtt 111egállók (EOivl) szátna alacsony.
viszont a legalább odanézök aránya [EO + EOM +
EOMB + (B + O)/E] tnagas. Szintén világosan látszik.
hogy a kirakatokra rápillantók, tehát a potenciális vásárlók aránya reggel 8 és 10, valatnint délután 2 és 5 óra között a legnagyobb.

Fontosnak tarto111 111ege1111ítcni, hogy a IOgyasztói infonnáció forrásokra irányuló vizsgálatunk cred1nényei is
igazoljúk a jelenlegi kirakatok alacsony hatásossúgát [2].
Azon válaszadók, akik isn1eretcik forrásaként jelölték
111eg a kirakatot (S(Yo), azonban jobb gyógyszerisn1ercttc!
rendelkeztek. A kirakatnak jelenleg alacsony, de jelentős
lehet az infonn<icióhordozó szerepe. Örvendetes, hogy erröl 125 rncgkérdezett gyógyszerész is hasonlóan vélekedik [3]. A nicgkérdezettek 59o/o-a tartja fontosnak a
gyógyszertári kirakatokat. A legfontosabb érv, hogy a
gyógyszertár kirakata tigyelen1fclkcltő (33,6(~/i>). Ezt követi fontossági sorrendben a gyógyszertúri in1agc, a tájékoztat<is, a forgalon1 növelés és a reklá111hordozás ... A
111egkérdezettek l 2(~ 1ó-a nern tartja szükségesnek a kirakatok berendezését. az indok!ósok közölt szerepelt a túlzsúfoltság. fantáziátlanság. va!an1int olyan észrevétel is volt,
hogy a gy·ógyszert<irak „nen1 szntócsboltok".
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Zs. K u r o n: The role ofpluirnun)' shop-window i11 phar11w-

cist-patie11t relatio11ship
lmage or phannacics has bccn d1angcJ a Jot rcccnt!y. Pharma~
cy shop-\vindow had grt.:atly contributed to thcsi.: cbanges. íV!any
phannacists takc thc initiativc to havc thcir shop-\vindow dt.:i.:oratcd
or dn it thc1nsel\·i.:s. ln n1ost cascs the pharmaceutlcal or cos1netics
co1npanics a1Tangc \vindow~dccoration.
Shop-\\'indow - if suits tht.: i.:011su111crs· nccds - i.:an ha\·..; a signiticmn infr1111H1tivc ro!t::. Clrnngt.:s in tbc foc:: and thc c!1icier11..:y ur
shop-\vindllws \YÍll hL' detcrmincd by the cnupcration bctwecn lht.!
pharnwcist and the rnanufocturcr in thc Jliturc.
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