
Alfa szupermarket 



Reál Hungária Élelmiszer Kft. 
Bemutatása 

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. 2001-ben hét
regionális élelmiszer-kereskedelmi vállalat
összefogásával alakult. A 100%-ban magyar
tulajdonban lévő Élelmiszer Kft. az ország teljes
területén folytat élelmiszer, vegyi áru kis- és
nagykereskedelmi tevékenységet.



Alfa szupermarket

Kondorosi úton működő központi raktár átköltözött az
új telephelyre, így felmerült a Kondorosi úti bázis
újrahasznosításának gondolata. Itt nyitottuk meg
Budapest egyik legnagyobb szupermarketjét, a Reál
Alfa élelmiszer áruházat. A pályázatunk lényege, hogy
bemutassa, hogyan lehet 2019-ben újra gondolni a
korszerű szupermarket fogalmát, mert a mai, rohanó
online világban a kényelmes és személyes vásárlás
kihalóban van, mi pedig szeretnénk ezt az
elmaradhatatlan tevékenységet újra igazi élménnyé
varázsolni.



Alfa szupermarket 

Vállalatunk nemcsak megerősíteni akarta pozícióit
Budapesten, hanem egy olyan szupermarketet kívánt
létrehozni, amely mindenben megfelel a XXI. század
igényeinek. Ennek szellemében, gyakorlatilag az
alapoktól újra építve álmodta meg az Alfa
szupermarketet.



Szupermarket kialakítása 

Számunkra az Alfa szupermarket egyet jelent a legkiválóbb
minőségű élelmiszerek nagy választékának és a vásárlás
élményének összekapcsolásával. Az új üzlet kialakítása során
kizárólag az vezérelt bennünket, hogy a ma elérhető,
legfejlettebb technikai eszközök üzembe állításával, környezet
tudatos módon, olyan egyedi eladótérben fogadhassuk
vásárlóinkat, amely egyetlen versenytársunk uniformizált
üzletéhez sem hasonlítható. Az Alfa kiemelkedik tágasságával, a
gondolasorok szélessége lehetővé teszi akár három vásárló
egyidejű párhuzamos haladását a nagymérető
bevásárlókocsikkal.



Szupermarket kialakítása 

A gondolasorok megfelelő pontjain egyedi élményszigeteket alakítottunk
ki. Ilyen pl. a kör alakú, Bitai Gergely sommelier által felügyelt, nagy
választékú borkínáló, a natúr termékeket ajánló Vital sarok, vagy a
szupermarket piacon Budapesten először itt megjelenő Lipóti friss pékáru
részleg.
Az üzlet rendelkezik egy széleskörű tőkehús, hal, angus marha-hentesárú
osztállyal és neves hazai őstermelők első osztályú zöldség-gyümölcs
kínálatával. Az áruház gépkocsival könnyen megközelíthető, és több mint
200 állásos, ingyenes parkolóval rendelkezik. Az Alfa szolgáltatásainak
körét Nemzeti Dohánybolt, Lipóti Kávézó és szendvicsbár, EU szabvány
szerinti, biztonságos játszótér, elektromos gépkocsi töltő állomás és
bankautomata.



Alfa VitalSarok, Pékség 



Alfa Bor 



Kommunikáció 

A kommunikációs támogatás megszervezésekor figyelembe
vettük az áruház speciális elhelyezkedését és a környék
lakosságának demográfiáját is. A bevezetés során
előnyben résítettük a lokálisan alkalmazható eszközöket és
az online eléréseket egyaránt. Óriásplakátokon és traffic
médián hívtuk fel az áruház 2 km-es körzetében élő
potenciális vásárlóink figyelmét az újonnan nyíló üzletre,
külön is fókuszálva a jelentős autós forgalomra. Területileg
irányított Facebook kampánnyal csaknem 400 ezer találatot
értünk el. Külön weboldalt indítottuk az áruházi aktuális
információk gyors eljuttatására. Aktívan kezelt Facebook
oldallal rendelkezünk, ahol folyamatos kapcsolatban álunk
vásárlóinkkal. Szórólapokon folyamatosan tájékoztatjuk
őket az áruházban lévő aktuális promóciókról, illetve a
vásárlói élménynapokról.



Élményvásárlás 

Az Alfa szupermarket úgy került kialakításra, hogy az egész
család jól érezze magát a bevásárláskor. Nálunk minden
korosztály megtalálja a számára kedvező terméket és még a
kicsik szórakoztatásáról is gondoskodunk a számukra felállításra
került gyereksarkon, mely úgy került kialakításra, hogy az üzlet
bármelyik pontjáról jól látható. A család minden tagjának jól
jöhet egy finom helyben készült friss étel az Alfa bisztróban,
ahol nemcsak étellel és süteménnyel, hanem frissítő italokkal és
Julius Meinl kávéval is várjuk vásárlóinkat



Alfa Hűségkártya  

Üzletünkben 5%-os 
kedvezményt nyújtó 
Hűségkártyával jutalmazzuk 
a visszatérő vásárlóinkat.



Alfa Sajtvilág  



Alfa Hűtőszekrény



Alfa Polcrendszerek  



Alfa zöldség, gyümölcs 



Alfa Húspiac  



Alfa Bisztró 



Alfa marketing tevékenységek 
2019.



Jelenlegi hirdetések 
Újbuda újság megjelenések:

80 000 db példányszám 

1/4 oldalas hirdetés (280x102,5 mm) 

11 megjelenés/2019. év 



Liftreklám 
6 db megjelenés /év 

XI-XXII. kerületben 

231 db liftbe kerül ki a 
hirdetés 

23x23 cm 

1 db megjelenés 

1 hónapig kerül 
kihelyezve



Alfa szórólap

Az Alfa szórólap 3 bolt akcióit 
foglalja magába. 

Példányszám: 35 000 db, 8 oldalas 
terjedelem 



Alfa hétvégi szórólap

Minden héten csütörtöktől vasárnapig 
érvényes. 
Példányszám: 8 000 db 



Alfa óriásplakát 

Fix óriásplakát 



Alfa óriásplakát 

Havonta változik 



Online FB posztok  

Naponta friss posztok 



Hírlevél 

Heti rendszerességgel kerül kiküldésre



Borkóstoló 

Havi rendszerességgel kerül megszervezésre 

Részvétel: 3500 Ft 

500 Ft-os kupon az ajándék 

7 féle bor kóstolása 



Játszótér 



Útba igazító táblák villanyoszlopokon

 





Waze megjelenés 

Folyamatosan változó információkkal. 



Rendezvények szervezése 

Folyamatosan
kerülnek
megszervezésre
hétvégi
gyerekfoglalkozások,
ahol szezonálisan
összeállított
programokkal várjuk
a kicsiket és nagyokat
egyaránt.



2019. évi SuperStore versenyen a Reál Alfa 
különdíjat nyert. 



Köszönöm a figyelmet! 


