
Helyünk a 
reklámpiacon 

Török Diána  



Magunkon 
kísérletezünk… 

• Print 

• Online 

• Rendezvények 

• Rádió 



103 milliárd. 



Békaperspektíva? 



• Digitálist 
akarok! 

• Fiatalokat 
akarok! 

• Trendit 
akarok! 

• Mérhetőt 
akarok! 

• Olcsót akarok! 



Netezünk, de hogyan? 



Fizetési kultúra? 
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direkt marketing címzetlen küldemények 
mozi non-screen megoldások 

mozis szpot 
rádió nonszpot megoldások  

mobil üzenetküldés  
katalógus (nyomtatott) 

sajtó márkamagazin 
sajtó klasszikus hirdetés 

rádió hagyományos szpot megjelenés  
 mobil banner 

eseményszponzoráció 
online szponzoráció 

televízió nonszpot megoldások  
outdoor citylight 

sajtó PR-cikk 
online hagyományos banner 

 outdoor speciális megoldások  
direkt marketing címzett küldemények 

outdoor óriásplakát 
 mobil keresőhirdetés 

saját esemény 
online PR 

in-store megjelenések 
online rich media megjelenések 

 online natív hirdetés 
 online videó 

online közösségi média 
televízió hagyományos szpot megjelenés 

online keresőhirdetések 
 online keresőoptimalizálás 

9 

Sorrend  
2014-ben 



• Páneurópai 
projekt 

• Print értéklánc 
és 
értékteremtés 
folyamata 

• Content 
Marketing 
Award (CMA) 



Az alanyokkal beszélgetve… 



„A printnek értéke van. Más a megbecsültsége, kulturális, eszmei többlet 
kapcsolódik hozzá. Tehát, ha valami nyomtatásban jelenik meg, annak más az értéke 
akkor is, ha a tartalom teljesen ugyanaz, mint egy másik felületen. Ez a hagyomány 

részben abból ered, hogy magának a printnek az előállítása is felelősség- és 
kockázatvállalást jelent. Ráadásul a fogyasztók hagyományosan hajlandóak pénzt 

adni a nyomtatott tartalomért”  

„A printnek nem árt, inkább használ a digitális termékek megjelenése, mivel tisztul 
a piac, és az marad meg a printből, ami valóban értékes. Emellett a digitális 

technológia átalakítja a hagyományos értékláncot.” 

„Korábban többnyire a kampány alapú kreatívfejlesztési folyamatok voltak 
jellemzőek, amelyek egy nagy ötletre épültek. Ezzel szemben ma valós idejű 
fogyasztói reakciókkal szembesülünk, végletekig fragmentált kommunikációs 

platformokon, vagyis több hozzáférési pontra, több tartalomra, több ötletre, tehát 
több, kisebb, szerkeszthető kreatívmegoldásra van szükség. Ez rákényszerít minden 

szereplőt, hogy integráltan gondolkodjon, maximális figyelemmel a digitális 
környezet elvárásaira. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a formátum, tehát amilyen 

módon megjelenik a márka, legalább annyira fontossá vált, mint maga az ötlet” 



„Míg a nagy, nemzetközi vállalatok tudatosabban tekintenek a csomagolásfejlesztési 
feladatra, és gyakran fogyasztói kutatásokat, termékteszteket végeznek, sajnos a 

kkv-kra ez nem jellemző. Tanácsadóként mindig ösztönzöm, hogy végezzünk 
kutatást, vállaljuk fel a nemzetközi design trendeket, de gyakran már ezt nehéz 

elfogadtatni. A kkv-k inkább intuitívan döntenek a csomagolásról”  



„A lényeg a 360 fokos integrált marketingkommunikáció, ahol az üzenet a célcsoport 
fogyasztási körülményeinek megfelelően a leghatékonyabban ér célba. Print 

felületen sokkal nagyobb részletességgel dolgozunk ki mindent (tartalom, vizuális 
összhatás, key visual motívumok, stb.), mert egy print hirdetés fölött több időt tölt 

el a fogyasztó, mint egy online felületen. De nem eszközökben gondolkozunk, hanem 
fogyasztókban, akiket a lehető legoptimálisabb módon akarunk elérni.” 



„Ma divatos a print megoldásokkal szemben felhozni a környezetvédelmi 
megfontolásokat. Ám senki nem bizonyította még, hogy vajon egy anyag 

kiprintelésének van nagyobb környezetkárosító hatása, vagy épp annak, ha azt az 
anyagot áramot használó elektronikus eszközökön olvassuk el. És akkor még nem 

beszéltünk az elektronikus eszközök előállításának, majd a selejtezés utáni 
ártalmatlanításának környezeti hatásairól. Magam részéről fogadást mernék kötni a 
papír javára, de szívesen látnék erre vonatkozóan egy igazi tudományos elemzést.” 



• Érvek, számok, kutatások. ROI 
vs. szakmai intuíció 

• Nincsenek előre lejátszott 
meccsek. Folyamatos tanulás és 
edukáció 

• Nem elég innovatívnak lenni, 
annak is kell látszani 

• Commodity helyett partner 
• Szolgáltató szemlélet. A 

partnerem ügye az én ügyem. 
Az én érvem az ő érve 

• KKV ügyfelek felértékelődése 
• Ami digitális, az biztos jó. (Vagy 

nem?) 
• Személyre szabás 
• Pontos célzás 
• A „prémium fogyasztó” 

nyomában 


