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GfK: minden második színházjegy-vásárló inkább 
online vált jegyet az előadásokra 

Az online vásárlók aránya átlagon felüli a fiatalok körében 

A GfK immár nyolc éve rendszeresen készülő Digital Connected 

Consumer kutatásának ezévi tanulsága, hogy azok a kulturális 

szolgáltatók, akik a vásárlói igényekkel lépést kívánnak tartani, az 

internetet immár nem hagyhatják figyelmen kívül és fontos, hogy a 

termékeiket és szolgáltatásaikat az online térben könnyen elérhető 

módon kínálják. 

A GfK Digital Connected Consumer kutatásának adatai azt mutatják, hogy 

2017-ben az egy évvel korábbihoz képest nőtt a színház-, mozi-, illetve 

koncertjegyet valamilyen rendszerességgel vásárlók aránya: idén a 15-59 

éves internetezők kétharmada számolt be arról, hogy szokott színház-, 

mozi-, illetve koncertjegyet vásárolni. Ezzel a színház-, mozi-, illetve 

koncertjegyek az internetezők által második legnagyobb arányban online 

vásárolt termékcsoportot jelentik az utazás-üdülés-nyaralás kategóriát 

követve. A listán a harmadik helyen végzett – egyben a fizikai árucikkek 

közül elsőként – a könyv kategória. 

Az utazás-üdülés-nyaralás, valamint a kulturális programok (jegyek) 

kategóriájában ráadásul egyértelmű és évről évre folyamatosan növekvő 

trend látható. 

A internetezők által legnagyobb arányban online vásárolt 

TOP3kategória, 2015-2017 (az adatok százalékban kifejezve) 

 2015 2016 2017 

Üdülés, utazás, 

nyaralás 

29 34 38 

Színház-, mozi- 

és koncertjegy 

28 30 33 

Könyv 29 31 32 

Forrás: Digital Connected Consumer 2017, GfK 

A fiatalok körében az online vásárlók aránya idén is jelentősen átlag feletti, 

míg a 40 évnél idősebbek között az interneten jegyet vásárlók aránya 

jelentősen elmarad az országos átlagtól: az 50-59 éveseknek mindössze 

egynegyede vásárolt a világhálón színház-, mozi-, illetve koncertjegyet az 

elmúlt 12 hónapban. 

2017. szeptember 18. 

 

Tisza Andrea  

T: +36 30 619 3361 

andrea.tisza@ext.gfk.com 

file://///hubw-srv05/Everybody/ISO/BELSO_D/Sablonok/ALAPOK/ALAP_MS%20Word%202007/www.gfk.com
http://www.facebook.com/gfkhungaria
http://www.facebook.com/gfkhungaria


 

2 

„Az életkor mellett, ami meghatározza még az online jegyvásárlókat, az az 

iskolai végzettség, a lakóhely, valamint a jövedelmi helyzetük” – összegzi a 

tanulságokat Dörnyei Otília, a GfK turisztikai iparági szakértője. „Eszerint a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a budapestiek, valamint a 250 ezer 

forintot meghaladó havi nettó jövedelemmel rendelkezők bizonyultak az 

átlagosnál nyitottabbnak a színház-, mozi-, illetve koncertjegy internetes 

megvásárlására. Úgy vélem, hogy ezt mindenképpen érdemes figyelembe 

venniük a kulturális programszervezőknek és intézményfenntartóknak 

egyaránt szolgáltatásaik kialakításakor” – fűzi hozzá a szakember. 

A kutatásról 

A GfK Digital Connected Consumer (DCC) tanulmánya a 15-59 éves 

legalább hetente internetező magyar lakosságot reprezentáló 1500 fő online 

megkérdezésével évente készülő kutatás. Az immár nyolc éve folyó 

vizsgálat bemutatja az internethasználat jellemzőit és az egyes eszközök 

használatának jellegzetességeit, feltárja az online világgal szembeni 

attitűdöket, képet ad az online vásárlásról és a vásárlás előtti tájékozódásról, 

valamint az online igénybe vett szolgáltatásokról. 

A GfK-ról 

A GfK megbízható forrásként, releváns piaci és fogyasztói információkkal 

segíti ügyfeleit sikeres üzleti döntéseik meghozatalában. 80 évnyi 

tudományos tapasztalatunk meghatározza több mint 13 000 elkötelezett 

szakértőnk mindennapi munkáját. Globális megoldásaink, valamint helyi 

piaci ismeretünkön alapuló insightjaink képezik szolgáltatásunk alapját 

világszerte több mint 100 országban. Innovatív technológiáink és kutatási 

megoldásaink alkalmazásával adatainkat insightokká alakítjuk, így 

biztosítva ügyfeleink számára, hogy versenyelőnyhöz jussanak, és 

széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a fogyasztó viselkedéséről és 

döntéseiről. További információért kérjük, látogassa meg a 

www.gfk.com/hu oldalt. 

http://www.gfk.com/hu

