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iSmereTleN iSmerÔS

Óvatosan tapogatózik még a szakma a január elejétôl törvényesen is 
lehetôvé vált termékelhelyezés lehetôségeit illetôen. Teszik ezt hirdetôk, 
médiaügynökségek, tévécsatornák és piackutatók is annak ellenére, hogy 
a témával kapcsolatos beszélgetések során szinte minden alkalommal 
felmerülnek régi – általában elkerülendô – példák, mint amilyen a família 
kft. A termékelhelyezés tehát nyilvánvalóan senki számára nem igazán 
újdonság.

Akkor miért az óvatosság? ezúttal egy egész magazint szenteltünk 
a témának. interjúinkból kiderül, hogy mindenki egy kicsit a másikra 
vár. Az ügynökségek kutatási eredményekre, a kutatók az adatok iránti 
érdeklôdésre, a tévék megrendelôkre, a hirdetôk tévés ötletekre. Amiben 
egyelôre mindenki egyetért, hogy önmérsékletre lesz szükség, hogy a 
mûsorokat ne lepjék el a termékek, és ne váljon erôltetetté a tartalom a 
márkák elôre tolása érdekében.

Az elsô félév halvány próbálkozásokkal indult, pedig a reklámiparban ritkán nyílnak meg ekkora potenciállal ren-
delkezô új lehetôségek. Az amerikai piacon már régóta természetes, hogy márkák szerepelnek a tévémûsorokban, 
az ottani tapasztalatokból is merítettünk, hogy megnézzük: merre tarthat a piac, ha a most érzékelhetô és 
megfogalmazódó általános érdeklôdésbôl megvalósuló termékmegjelenések lesznek. itthoni sajátosság viszont, 

hogy a termékelhelyezésre figyelmeztetni kell a nézôt – az NmHH kérdéseinkre 
adott válaszai alapján erre kell majd leginkább figyelnie a tévécsatornáknak.

Talán az ôszi szezon több példát és érdekességet hoz, és ezzel lendületet ad ennek 
az új területnek. A hagyományos 30 másodperces szpot mellett új színt vihet a hazai 
televíziós hirdetési palettába a termékelhelyezés, komoly lehetôségeket megnyitva 
például a tematikus csatornák számára. Az elsô hazai szárnypróbálgatásokat olyan 
profi hirdetôk tették meg, akik nemzetközi szinten is a legnagyobb tapasztalattal 
rendelkeznek a termékelhelyezésben. reméljük, egyre többen követik példáikat. 
Az ipsos elsô kutatása szerint a nézôk kíváncsian várják – ami szintén rég fordult 
már elô egy hirdetési formával kapcsolatban.

Gaborják Éva , fôszerkesztô







































Fokasz Oresztész, vezetô szerkesztô

http://laszlozsuzsi.hu
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Mint a nagyi húslevese 
A termékelhelyezés akkor jó, ha 

szervesen illeszkedik a hordozójául 

szolgáló mûsorba, ezért a cs a

tornáknak, a hirdetôknek és az 

ügynökségeknek szorosan együtt 

kell mûködniük.

Elôny a tematikus 
csatornáknál 
Tartalmi szempontból relevánsabb 

környezetet kaphatnak a hirdetôk, 

mint a nagyot merítô, mindenkit 

célzó általános szórakoztató csa

tornák esetében.

Imázsépítô funkcióval bír a 
termékelhelyezés
Elfelejtettük már a Família Kft.t,  

a nézôket nem irritálja ez a hirdeté

si forma, sôt, úgy tûnik, a diszkrét 

termékelhelyezést kifejezetten 

szeretjük.

Nagy hype olcsón 
Évtizedek óta használja a ter

mék megjelenítést a BMW, leg

inkább mozifilmekben. Ter mé

keik soha nem tûnhetnek fel 

negatív szerepben, viszont össze

törhetnek a filmek kedvé ért.
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ÜGYiNDÍTÓ
Papp-Váry Árpád

ÖrÖmtEli kérdésEk
AZ új mÉDiATÖrVÉNY leHeTÔVÉ TeTTe A TermÉkmeGjeleNÍTÉST, ViSZONYlAG PONTOSAN DefiNiálVA 

ANNAk SZABálYAiT. miNDeZÉrT HATAlmAS kÖSZÖNeT illeTi A HAZAi reklám- ÉS mÉDiASZAkmA 

SZÖVeTSÉGeiT, lOBBiSZerVeZeTeiT iS. A „ViSZONYlAG PONTOSAN” eGYálTAláN Nem kriTikA, Sem  

A TÖrVÉNYAlkOTÓk, Sem AZ emlÍTeTT SZerVeZeTek felÉ. eGYSZerûeN A PrODucT PlAcemeNT mûfAjA 

ilYeN. 

A médiatörvény szerint például „nem adhatnak a mûsor tartalmából 

egyébként nem következô, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek”. 

De hogy mi a hangsúlyos, azt nem olyan könnyû megítélni. mondjuk, ha james 

Bondnak azt mondja partnere a casino royale-ban: „Szép óra. rolex?” „Nem, 

Omega!”, az vajon hova esik? 

igaz, ez hipotetikus kérdés, hiszen a hollywoodi filmekre nem vonatkozik 

a szabályozás. Sôt, amikor ezeket a tévében látjuk, nem kell elôtte és utána 

kiírni, hogy a „mûsorban termékmegjelenítés található”. A saját gyártású vagy 

megrendelésû mûsorok esetében azonban igen. Azaz egy Való Világ vagy egy 

jóban-rosszban esetében ez lesz természetes.

Oké, de mi van akkor, ha egy magyar (eredetileg) mozifilmet mutatnak 

be, ami nem saját gyártás, de az adott tévé- vagy rádiócsatorna termék-

elhelyezéssel élt benne? erre ráadásul elég jó esély van, hiszen a tévécsatornáknak bevételük egy részét hazai 

filmek támogatásába kell forgatniuk.

lesz tehát még sok kérdés, de fontos leszögezni: alapjában véve a reklám- és médiaszakmának örülnie kell  

a termékmegjelenítésnek! ennek szabályozása több szempontból is fontos volt. A magyar mûsorok, de általában  

az európai mûsorok, film és szórakoztató programok egyre kevésbé voltak versenyképesek az amerikai produkciókkal, 

ahol évtizedek óta engedélyezett a product placement. másrészt egyre több nézô nyúl azonnal a távkapcsolóhoz, 

amikor reklámblokk jön a tévében. A digitális televíziózás elôretörésével ez még inkább felerôsödhet: a fogyasztó  

a saját maga által elôre összeállított és rögzített programcsomagban áttekeri a reklámokat. Persze utóbbi jelentôségét 

nem kell túlhangsúlyozni: az átlagembernek még a video vagy a DVD-lejátszó órájának beállítása is gondot okoz, és 

a teletexten sem tud kiigazodni. De a „digitális bennszülöttek” körében (ha e kifejezés nem is a televízióra vonatkozik) 

könnyen elképzelhetô az említett „áttekerés”.

ezért is adódik a megoldás: tegyünk reklámot a filmbe, mûsorba, ahol biztosan látják. Biztosan, de nem 

hangsúlyosan… Semmi esetre sem jelenhet meg például úgy a termék, hogy a nézôt fogyasztásra ösztönözze. Vagy 

ahogy a törvény pontosan szól: „nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás 

igénybe vételére”. 

rendben, de mi van, ha nem a nézôt, hanem a szereplôt ösztönzik erre? elég, ha a szomszédok egyik 

klasszikus jelenetét idézzük: „Thermo Optima euro Plusz. könnyû neve van, mit tud ez?” – kérdi Taki bácsi, miközben 

a csomagolást látjuk, rajta pluszban a Hargita kft. nevével és címével. „csökkenti az autó üzemanyag-fogyasztását. 

most ôsszel-télen körülbelül húsz százalékkal. remélem ez most jó beruházás lesz. Szerelje be a kocsiba!” – 

érkezik a válasz.
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véleménye van? szóljon hozzá!

Vagy ahogy egy másik jelenetben Vágási feri magyarázza feleségének: „De ha lenne tízezer forintom, holnap 

megvehetném a géphez ezt az új, eredeti, microsoft Windows 95 programot!”

egyelôre a jóban-rosszban vagy a Barátok közt is érezhetôen óvatos a témában, de ennek oka lehet az is, 

hogy hónapokkal elôre gyártják a mûsorokat. Így vélhetôen a nyári szünet után újrainduló sorozatokban már több 

márkamegjelenítéssel találkozhatunk, mint korábban.

A valóságshow-k és szórakoztató mûsorok már most is kihasználták a lehetôségeket. Az American idol 

mintájára, ahol még coca-cola szoba is van (itt várják a „megasztár” tehetségek, hogy színpadra lépjenek), a Való 

Világ 4 mûsorvezetôi, Stohl András, lilu és Balázs minden adásban megittak egy-egy (coca) kólát – az üveg és  

a pohár jól látható helyen volt mellettük és az adás végére ki is ürült. 

igaz, ennek kapcsán már van a Nemzeti média- és Hírközlési Hatóság által vizsgált ügy is: a NekedValó egyik 

adásában egy Superman jelmezbe öltözött figura bukkant elô a pult alól, nagyot kortyolt az italból, majd  

a mûsorvezetôt is megkínálta. ezt még a meghívott vendég is annyira furcsának találta, hogy megjegyezte: „Nem is 

tudtam, hogy Supeman is kólázik. mindegy, valamitôl repülni kell, nem? De élô adásba kólázni, Te…” 

ezt leszámítva azonban úgy tûnik, minden szereplô igyekszik követni a szabályokat. Az igazi fejlôdés akkor 

jöhet, ha a jogszabály betartása mellett a kreativitás is hangsúlyt kap. ennek kapcsán felmerül, hogy ki is az igazi 

szakértôje a product placementek? A médiatulajdonos? A mûsorgyártó? De ô miért tudná, hogy melyek egy brand 

szempontjai? A reklámügynökség? Aki ismeri a kreatív lehetôségeket, de inkább csak reklám terén, hisz  

a termékmegjelenítés új mûfaj? A médiaügynökség, akinek szakértelme van abban, hol érdemes egy márkának 

megjelennie, de talán kevésbé erôs kreativitásban? És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy márka product 

placementje önmagában aligha értelmezhetô, azt a teljes marketingkommunikációs mix-szel kell összehangolni.

ilyen szempontból logikus lehet, hogy amerikai mintára nálunk is létrejönnek a product placementre 

szakosodott ügynökségek, amelyek akár már egy film forgatókönyve vagy egy mûsor tervének születése közben 

végiggondolják, hogyan, milyen részekbe építhetôk be támogatók, és aztán tudatosan keresik fel azokat. illetve 

fordítva: listájuk van a potenciális elhelyezôkrôl, akik elôre jelzik, milyen típusú megjelenéssel élnének szívesen. 

egy ilyen ügynökség vélhetôen csak akkor lehet sikeres, ha integrálja a fenti szakembereket. A termékmegje-

le nés tehát ilyen szempontból is jó a szakmának. Talán csak egyetlen kapcsolódó részterület van, akiknek fájhat: 

azon kellékesek, termékstylistok, akik korábban külön csomagolásokat fejlesztettek, egyébként meglévô márkákat 

„beborítva”. Így alakultak ki az olyan brandek, mint a Betli sör, a mázli sör, a Habiz tejszínhab, a Balu joghurt, a Boglárka 

édesítô. Vagy éppen saját szórakoztatásukra is, a Somyas-Ok ásványvíz, az estisol pezsgô, és a Buthyt rum. ez többé 

nem buthyt minket sem.

Papp-Váry Árpád a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola (BKF) Marketing Intézetének vezetôje,  

a „Product placement – Reklám a filmekben, számítógépes játékokban és a szórakoztatóipar más területein” 

címû könyv szerzôje (Századvég, 2008)

http://www.mediainfo.hu/forum
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mint a nagyi húslEvEsE
A TermÉkelHelYeZÉS AkkOr jÓ, HA NÉlkÜle Nem OlYAN jÓ A BefOGADÓ mûSOrSZám, miNT Vele – 

TuDTuk meG STeierleiN TAmáSTÓl, AZ ATmeDiA SAleS HOuSe SZeNiOr SZPONZOráciÓS meNeDZSe-

rÉTÔl, De máTSik emeSe, AZ rTl kluB NON SPOT ÉrTÉkeSÍTÉSi VeZeTÔje iS AláTámASZTOTTA eZT.

TV

 milyen típusú mûsorokban mûködik legjobban  

a termékelhelyezés?

A legfontosabb szempont, hogy helyi gyártású le-

gyen, az ügyfél kommunikációja ugyanis a gyár-

tási folyamat részévé válik. Az utóbbi években  

a tematikus adók is felismerték az ebben rejlô lehetô-

ségeket, hiszen ezeken a mûsorokon keresztül növelik 

a csatorna brandértékét, építik a csatorna saját arcait.  

A formátumok fejlesztésénél ma már az is fontos szem-

pont, hogy a termékelhelyezés megvalósítható legyen.

 mekkora az érdeklôdés a hirdetôk felôl, és mekkora 

a megvalósulási arány? 

A termékelhelyezés az egyike a médiaszabályozás 

változásával létrejövô új lehetôségeknek. Az érdek-

lôdés nem meglepôen nagy, a cél a piac mindegyik 

szereplôjének ugyanaz: élni az új lehetôségekkel.  

A mû sorgyártási folyamatok ismeretében az ôszi meg-

jelenést tartottuk reálisnak, egyre több mûsorban lát-

ható is lesz termékmegjelenítés. Büszkék vagyunk az 

eddigi eredményeinkre, és biztosak vagyunk abban, 

fokasz.oresztesz@mediainfo.hu
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 milyen típusú mûsorokban mûködik legjobban  

a termékelhelyezés?

A termékelhelyezés elsôsorban saját gyártású produk-

ciókban tud mûködni, hiszen leginkább ezekben a pro-

dukciókban van erre mód. De itt is függhet a termék-

megjelenítés például a licensz formátumtól, vagy ha 

saját mûsor, akkor a mûsor típusától.

 mekkora az érdeklôdés a hirdetôk felôl, és mekkora 

a megvalósulási arány? 

A hirdetôk részérôl, mint újfajta megjelenési formá-

tum iránt nagy az érdeklôdés. Azokban az esetek-

ben, ahol a mûsor igényei jól összeegyeztethetôek  

a ter mék sajátosságaival, ott a megvalósulási ráta igen 

magas. Például a ValóVilágban nagyon jól tudnak 

mûködni olyan termékek, amik egy „otthoni” környe-

zetben az ember keze ügyében vannak, tehát az élel-

miszerek, italok, vagy mindennapi használati tárgyak. 

Nehéz lenne azonban olyan termékeket megjeleníteni, 

amik a mûsorral nem összeegyeztethetôek, azaz dra-

maturgiailag nem illeszkednek a mûsorfolyamba.   
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hogy az elsô fecskéket továbbiak követik. egyébként 

a legtöbb megkeresés természetesen a legnagyobb 

hirdetôi szektorokból érkezik, de a tematikus adók hir-

detôi portfoliója is meghatározó. A tematika, a szûkebb 

célcsoportok célzott elérése, a kiemelkedôen magas 

affinitás olyan hirdetôk számára is lehetôvé teszi a ter-

mékelhelyezést, amelyeké egy általános szórakoztató 

csatornán erôltetett lenne. kaptunk már megkeresést 

például fényképezôgép-gyártótól, légiforgalmi társa-

ságtól, de még lekvárfôzô gépet gyártó cégtôl is.

 milyen típusú hirdetôk érdeklôdnek?

Tematikus adóknál meghatározó a csatorna tematiká-

ja. A TV Paprikán az élelmiszer, a Spektrum Home-on 

a barkácsáruházak, a bankszektor, a zenecsatornákon 

a divat és a mobilkommunikáció adekvát kategória.  

A másik meghatározó elem a célcsoport költséghaté-

kony elérése. A zenecsatornákon a fiatalok, a fôzôcsa-

tornán a háziasszonyok, a sportcsatornákon a férfiak 

érhetôek el a tévépiacinál magasabb arányban. fontos 

elem azonban az egyre többet hangsúlyozott „engage-

ment” is. A sport iránti elkötelezettség megjelenhet  

a sportcsatornákon, a környezettudatosság a Spektrum 

mûsorkörnyezetében. ez esetben pedig nem a termék-

kategória a meghatározó, hanem a márka értékei.

 milyen szempontok alapján párosítják össze a ter-

mékelhelyezés iránt érdeklôdô márkákat az egyes 

mûsorokkal?  

A tematikus csatornák legnagyobb elônyeit használ-

juk, a tematikus kötôdést, illetve a célcsoport-affini-

tást. A megfelelô csatorna kiválasztása után szûkítünk 

mûsorokra. A konkrét mûsor kiválasztásánál fontos 

szempont annak szerkezete, illetve hogy milyen mó-

don illeszthetô a mûsorba a termék.

 mennyi a termékelhelyezés részesedése az összes 

hirdetési bevételbôl, illetve azok non spot részébôl, és 

milyen tendenciákra számít a közeljövôben? 

Az új médiaszabályozásnak csak az egyik új eleme  

a termékmegjelenítés, azon kívül sok - a médiatulaj-

donosok számára új bevételt jelentô - lehetôség adott, 

melyek megvalósítása nélkül ma nem lehet létezni. in-

novatívnak, kreatívnak kell ahhoz lenni, hogy használva 

minden új lehetôséget, a hirdetô számára megfelelô 

megoldásokat kínáljunk. ilyen volt a Sport tv-n tavasz-

szal indult Harmadik félidô és a Borsodi egész tavaszi 

 milyen típusú hirdetôk érdeklôdnek?

ez is mûsorfüggô. A termékeknek rá kell találniuk a 

mûsorukra. egy nagyon egyszerû példa: fûszerek egy 

fôzô show-ban életszerû használatuk közben meg-

jelenhetnek. egy tehetségkutató énekversenyben ez 

viszonylag nehezebb feladat, és mindenképpen nya-

katekert lenne. Vagyis a termékelhelyezés az adott ter-

mékhez jól passzoló mûsorokban, mûsorkörnyezetben 

mûködik a legjobban.

 milyen szempontok alapján párosítják össze a ter-

mékelhelyezés iránt érdeklôdô márkákat az egyes 

mûsorokkal?  

Ahogyan már említettem, ez a termékelhelyezés lelke, 

a terméktôl és a mûsortól függ - természetesen a tör-

vényi keretek figyelembevételével.

 mennyi a termékelhelyezés részesedése az összes 

hirdetési bevételbôl, illetve azok non spot részébôl, és 

milyen tendenciákra számít a közeljövôben? 

mivel épphogy megkaptuk a szabadjelzést erre  

a meg jelenési formára, és mi is most értékeljük az elsô 

együttmûködések árát, hatását és értékét, az elsô félév 

tapasztalatai alapján ilyen arányt még nem határoznék 

meg, mint a piac számára egy elôrevetített tendencia. 

illetve a késôbbiek folyamán is ez a bevételi forrásunk 

nagyban fog függeni azon mûsorok mennyiségétôl 

és arányától, ahol ezzel a megjelenési lehetôséggel 

egyáltalán élni tudunk.

 másfajta megoldásokhoz képest mik a legnagyobb 

nehézségek a termékelhelyezés megvalósítása során? 

egy spotkampányhoz képest sokkal összetettebb 

„produkció”, hiszen egy szoros együttmûködést 

igényel a projektek összes résztvevôivel (ügyfél, 

mûsorkészítôk, médiaügynökség, kreatív ügynökség, 

média sales house, stb.). Adott mûsorszámban kell 

megtalálni a legmegfelelôbb helyet, a legtermésze-

tesebb, életszerû megjelenését az adott terméknek.  

mivel az adott termék a mûsorszám szerves része lesz, 

egy-egy projektben nagyon sok a résztvevô, és renge-

teg egyeztetést igényel.

 Hogyan lehet biztosítani, hogy a nézôk észre is  

vegyék a termékelhelyezést, mégse legyen zavaró?

Ha egy termékelhelyezés az adott mûsor szerkeze-

tébe illeszkedik, akkor nem zavaró, hanem termé-

szetes lesz, és ebben a közegében fog a fejekben 
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szezonon át tartó együttmûködése is. A cél az új mé-

diaszabályozás lehetôségeinek involválása volt, mely 

ma már az összes non-spot ajánlat része.

 másfajta megoldásokhoz képest mik a legnagyobb 

nehézségek a termékelhelyezés megvalósítása során? 

A megvalósítás nem egy rutinfeladat, sok egyezte-

tést kíván, valamennyi fél részére újdonságot jelent. 

A produkcióknak a hirdetô megértése, a hirdetônek  

a pro dukcióé, illetve a koordinációért felelôs ügynök - 

ség és a média sales együttmûködése is új terep,  

a gyártási folyamat. A legjobb példák erre a filmiparban 

láthatóak. Nem ismeretlen a termékelhelyezés a hir-

detôk számára, csak a magyar televíziós piacon újdon-

ság. eddig nem tapasztalt együttmûködések alakulnak 

ki gyártó és hirdetô között, melyek minden fél részérôl 

megértést, együttmûködést követelnek. A tavalyi év 

számos díját elnyerô, a Spektrumon futó On the spot 

stábja nem fogja megváltoztatni eredeti forgatóköny-

vét csupán azért, mert egy hirdetô párizsi desztinációját 

kommunikálná a mûsorban. A mûsor ezzel hitelét, ér-

tékét veszítené, mellyel nemcsak a produkció, ha nem  

a hirdetô is rosszul járna. 

 Hogyan lehet biztosítani, hogy a nézôk észre is  

vegyék a termékelhelyezést, mégse legyen zavaró?

Az a termékmegjelenés mûködik jól, mely a mû sor nak 

adekvát része. mint a nagyi húslevese. Valamitôl a leg-

jobb a világon. Hiányzik, ha nincs benne. 

 A tematikus adóknak mennyire jó lehetôség a ter-

mék elhelyezés? könnyebb a tematikus csatornák  

mû soraihoz hirdetôt találni?

inkább úgy fogalmaznék, hogy nem kell magyarázni, 

hogy miért érdemes a terméket tematikus csatornán 

megjeleníteni. A tematikus csatornák nagy elônye, 

hogy mentesek azoktól a mûsortípusoktól, melyeket 

a hirdetôk kerülni szeretnének a legtöbb márka ese-

tében, ilyen például a bulvár tartalom és a trash reality.  

Az adott tematikában a csatornára mint a téma szak-

értôjére tekintenek, hiteles tartalmainak köszönhetôen. 

ezzel olyan mûsorkörnyezetet kínálunk, melyben meg-

jelenni a brandeknek is eleve értéket jelent. A tema-

tikus csatornák nézôi összetételét tekintve minôségi 

nézôkkel rendelkeznek, akik tudatosan keresik a tartal-

mat, érdeklôdéssel nézik a televíziót, ráadásul magas 

vásárlóerôvel rendelkeznek.

megmaradni. A lényege ennek is a non-spot megol-

dásokhoz hasonlóan az, hogy a két brand, a mûsoré és  

a terméké, erôsítse egymást.

 A tematikus adóknak mennyire jó lehetôség a ter-

mék elhelyezés? könnyebb a tematikus csatornák  

mû soraihoz hirdetôt találni?

A tematika egyes csatornák esetében eleve meghatá-

rozza a szóba jöhetô termékek körét. ezek a termékek 

cserébe nagyon erôs megjelenésekhez juthatnak.

http://www.mediainfo.hu/forum
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kihívást jElEnt a tErmékElhElyEzésEk 
számszErûsítésE

A HAZAi PiAckuTATÓk kÖZÜl elSÔkÉNT kÖZÖlT kONkrÉT ereDmÉNYekeT A HAZAi TermÉkelHelYe-

ZÉSi TAPASZTAlATOkrÓl A kANTAr meDiA. A kuTATÓcÉG A VAlÓ ViláG 4 jANuári ÉS feBruári ADá-

SAiBAN meGjeleNT márkákAT, kÖZeleBBrÔl A cOcA-cOlA, A BuDWeiSer 1795 ÉS A SONY meGjele-

NÉSeiT ViZSGálTA.

Karády Mariann, a Kantar Media ügyvezetô igazgatója megkeresésünkre elmondta: a termékelhelyezés 

méréséhez a rögzítôk végignézik a digitálisan felvett televízió mûsort, és minden egyes termék megjelenése-

kor leírják, hogy milyen termék, milyen pozícióban (aktív/passzív, teljes/részleges) látható. rögzítik a látható-

ság hosszát, és a termékhez - csakúgy, mint a reklámok esetében - hozzárendelik a megfelelô hirdetôt és piaci 

szegmenst. „ ismereteink szerint a termékelhelyezést sehol sem mérik mûszerrel”– mondta el e hirdetési forma 

mérésének nehézségeirôl a szakember. 

A termékelhelyezés értékelését tovább nehezíti, hogy ezt a megjelenést nem árazzák hivatalosan, így nem 

lehet a hagyományos szpotköltések nagyságrendje mentén elhelyezni. „európában idéntôl van lehetôség termé-

kelhelyezésre, a csatornák és hirdetôk még nem dolgozták ki a megoldásokat, a hirdetôk talán többre vágynak, 

mint amit a csatornák nyújtani tudnak. A mérésre egyelôre a kíváncsiság kielégítése miatt van igény, valós igény 

akkor lesz, ha a termékelhelyezés elterjed” – teszi hozzá karády mariann.

mérni tehát csak a megjelenés hosszát és a mûsorszám nézettségét lehet. A Való Világ 4 esetében például 

januárban 32,3 órányi nettó (azaz reklámblokkok nélküli) mûsoridô alatt 3,7 órányi termékelhelyezés jelent meg, 

ami az adások 11 százaléka. ugyanez az érték februárban 17 százalékra nôtt, ekkor a 29,7 órányi valóságshowból 

4,9 órányi idôtartam alatt voltak láthatók a különbözô márkák a mûsorban.

Forrás: Kantar Media

A legtöbb márkamegjelenés teljes, ámde passzív termékmegjelenítésnek volt tekinthetô, azaz a márka 

jól felismerhetô módon jelent meg a mûsorban, de nem volt használatban. ennek jelentôs részét, 75 százalékát  

a coca-cola megjelenése tette ki a stúdióban – mutatta ki a kantar media. A Sony, a coca-cola és a Budweiser 

1795 a mûsoridô 20 százalékában jelent meg úgy, hogy a szereplôk használták vagy fogyasztották a termékeket. 

A vizsgált márkák közül a Sony szerepelt a legtöbbször aktív helyzetben, azaz használat közben, míg teljes, tiszta 

márkamegjelenést a coca-cola kapott legnagyobb arányban.

Az elsô mérések kapcsán a kantar media ügyvezetôje elmondta: amennyiben lesz termékelhelyezés,  

a jövôben is mérni fogja a kutatócég, de csak a legnézettebb csatornákon és csak fômûsoridôben.

tErmékmEgjElEnítés a való világ4-bEn 
mEgjElEnési típusonként 
2011. január - fEbruár

http://www.mediainfo.hu/forum
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mEgértE az úttÖrés

iTTHON A cOcA-cOlA VállAlTA mAGárA AZ elSÔ fecSke SZerePÉT A VAlÓViláGBAN VAlÓ meG-

jeleNÉSSel. meGTAlálTák A SZámÍTáSukAT – TuDTuk meG ANDOk áGNeS kOmmuNikáciÓS  

meNeDZSerTÔl.

 Az rTl klubon futó ValóVilágban történô szerep-

lésükkel a termékelhelyezés hazai iskolapéldájává vál-

tak. miért döntöttek az úttörô szerep vállalása mellett? 

A coca-cola törekszik arra, hogy mindig az elsôk között 

éljen az új és várhatóan hatékonyan mûködô megoldá-

sokkal. ebben a típusú termékelhelyezésben azért lá-

tunk fantáziát, mert a célcsoport számára releváns kör-

nyezetben, fogyasztás közben jelenik meg a termék, 

illetve lehetôség van a teljes termékválaszték adott 

alkalomhoz illô bemutatására (pl. Powerade-et ittak  

a bentlakók sportolás közben) 

 Tapasztalataik, illetve elképzeléseik szerint milyen 

típusú mûsorokban mûködik jól a termékelhelyezés? 

A termékelhelyezésnél a legfontosabb szempontunk  

a termékek releváns, életszerû helyzetben való meg-

jelenítése, vagyis fogyasztás közben vagy fogyasztás 

közeli helyzetben kell megjelenniük. A termék csak ak-

kor „él meg” a képernyôn, ha szerves része lesz az ott 

történô eseményeknek. 

 mennyire találták meg számításukat a fent említett 

együttmûködés során? 

A visszajelzések azt mutatják, hogy jól döntöttünk, ami-

kor ezt a fajta megjelenést választottuk. 

 milyen pluszt nyújt egy 

márkának a termékelhelye-

zés a hagyományosabb mar-

ketingeszközökhöz képest? 

részben kiválóan kiegészíti 

a marketing mixet; máshol 

és másképp hat, mint a régi, 

jól bevált reklám eszközök. 

 milyen kérdések, nehéz-

sé gek merülnek fel a termék-

elhelyezés során, amik más megoldások esetében 

nem? 

A nem hagyományos marketingeszközök mindegyi-

kérôl el lehet mondani, hogy több munkát igényel  

a megvalósítása, mint pusztán egy meglévô reklám-

helyre való kreatív elhelyezése. A termékelhelyezés 

esetében az adott felületet szem elôtt tartva gondoljuk 

át a lehetséges megoldásokat, és választjuk ki a márka 

számára a legmegfelelôbb alternatívát. ezt mi lehetô-

ségnek és értéknek tartjuk, és kevésbé problémának.

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

http://www.mediainfo.hu/forum
http://lampyon.com
http://lampyon.com
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Eddig jók vagyunk

A médiAhAtósáG iGYekszik edukálni Az érintetteket A termékelhelYezés joGi mikéntjeirôl, 

eddiG eGYetlen tévécsAtornA vétett A szAbálYok ellen, de Az is csAk fiGYelmeztetésben  

részesÜlt - tudtuk meG A nemzeti médiA- és hírközlési hAtósáG sAjtóosztálYától.

 idén januártól van lehetôség a termékelhelyezésre 

magyarországon. érti már a magyar piac az új reklám-

formát? 

Az új médiajogi törvénykezés jelentôsen liberalizálta 

az 1996 és 2011 között változatlan formában érvényes, 

a mai médiapiac tekintetében korszerûtlen reklámsza-

bályokat. A 2011. január 1-tôl hatályos médiatörvény 

fontos vívmánya, hogy a kereskedelmi közleményekre 

vonatkozó szabályok tekintetében átvette az irányelv  

(a 2010-es uniós audiovizuális média-irányelv – a szerk.) 

rendelkezéseit, és ezzel – többek között – a hazai gyár-

tású mûsorszámok létrejöttét ösztönzô új pénzügyi 

források bevonásának lehetôségét is megteremtette  

a médiavállalkozások számára. 

A hatóság igyekszik mindent megtenni annak érdek-

ében, hogy tájékoztassa az érdekelteket a változások-

ról. A termékmegjelenítésre vonatkozó ajánlás elfoga-

dása elôtt a médiaszolgáltatók szakmai álláspontjának 

megismerése céljából egyeztetést szerveztünk, tartot-

tunk nyilvános meghallgatást a piaci szereplôk részé-

re, valamint számos sajtóközleményben tájékoztattuk 

a nyilvánosságot. A szakmai egyeztetések keretében 

elhangzottak figyelembe vételével született meg az 

ajánlás végleges szövege, amely a médiatanács hon-
lapján is elérhetô.

 tudomásunk szerint a kezdeti szakaszban némi za-

vart okozott, hogy bizonyos részletkérdésekre nem tért 

ki a termékelhelyezést szabályozó új médiatörvény.

A magyarországi szabályozás a direktíva szó szerinti 

implementálása. egyetlen egy dolgot kellett módosí-

tani, amire nem tért ki a szabályozás: mivel a direktíva 

csak az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatko-

zik (rádiókra nem), a „nézôk tájékoztatása” fordulat ke-

rült be a törvénybe, amit utólag módosítottak úgy, hogy 

„a nézôket és hallgatókat tájékoztatni kell”, tekintettel 

arra, hogy itthon rádiókban sem kizárt az új reklámesz-

köz alkalmazása.

 miért volt szükség a nemrég kiadott ajánlásokra? 

Az új reklámjogi rendszer keretében engedélyezett ter-

mék-megjelenítés intézménye szükségessé tette, hogy 

a nemzeti média- és hírközlési hatóság médiatanácsa 

megalkossa a szabályok alkalmazásának kereteit, felté-

teleit tartalmazó ajánlását. Az ajánlás a médiaszolgál-

tatókkal való konzultációkat követôen 2011. július 19-én 

született meg. A dokumentum célja, hogy a vonatko-

zó rendelkezések ismertetése mentén egységesítse 

a termék-megjelenítéssel kapcsolatos médiatanácsi 

jogalkalmazói gyakorlatot, illetve követhetôvé és elô-

reláthatóvá tegye azt a jogalanyok számára. Az ajánlás 

tehát segédlet a termékelhelyezés alkalmazásához, az 

erre való felhívás törvényi feltételeirôl ad tájékoztatást 

az érintettek részére. 

 mennyi szabálytalanság volt január óta, s szabtak-e 

ki ezek miatt büntetést? 

eddig egyedül az rtl klub kapott büntetést a termék-

megjelenítésre vonatkozó szabályok nem megfelelô 

alkalmazása miatt. A valóvilág januári sorozataiban 

sérültek a termékmegjelenítésre vonatkozó szabá-

lyok. A televízió 22 alkalommal nem tájékoztatta 

egyértelmûen a nézôket a termékmegjelenítés té-

nyérôl, amiért figyelmeztetést kapott a médiatanácstól. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010L0013:20100505:HU:PDF
http://www.mediatanacs.hu/uploads/9/11/1311166762mediatanacs_ajanlas_termekmegjelenites_2011.pdf
http://www.mediatanacs.hu/uploads/9/11/1311166762mediatanacs_ajanlas_termekmegjelenites_2011.pdf
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Az új törvény hatályba lépése óta megengedett a ter-

mékmegjelenítés az ilyen típusú mûsorokban, azonban 

a nézôket errôl megfelelôen tájékoztatni kell. mivel rö-

vid idô állt rendelkezésre a médiaszolgáltatónak a gya-

korlat kialakítására, a médiatanács csak a legenyhébb 

szankciót alkalmazta.

 mi(k)re figyel elsôsorban a hatóság akkor, amikor az 

új hirdetési forma alkalmazásának szabályosságát vizs-

gálja? 

A médiatanács elsôsorban arra figyel majd, hogy érvé-

nyesülnek-e a médiatörvény termékmegjelenítésre 

vonatkozó szabályai. Vagyis a már említetteken túl 

egyrészt  a termékmegjelenítés alkalmazási feltétele-

it ellenôrzi: a reklám könnyen felismerhetô legyen, ne 

sértsen alapelveket, ne szólítson fel gyermekeket áru 

megvásárlására, nem sértheti a vallási vagy világnézeti 

meggyôzôdést, és a nemzeti jelképeket, nem ösztö-

nözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre 

ártalmas magatartásra, nem sértheti az emberi méltó-

ságot stb. 

Vannak a termékmegjelenítést tartalmazó mûsor-

szá mokra vonatkozó tartalmi elôírások is: a termék/

szolgáltatás kereskedelmi elérhetôségének, árának 

közzététele ne jelenjen meg, a termék/szolgáltatás tu-

lajdonságainak, elônyeinek ismertetése sem, a szlogen 

valamint a reklámfilmbôl származó állítások megjele-

nése tilos, ezt is nézi a hatóság.

Természetesen azt is ellenôrizzük, hogy nem láthatók-e 

a termékmegjelenítésbôl kizárt termékek, illetve hogy 

elôfordul-e ez a hirdetési eszköz olyan mûsorokban, 

amelyekben nem lenne szabad.

véleménye van? szóljon hozzá!

Konferencia igazgató: 
Szabó Ákos

országos reklámkonferencia 
2011. szeptember 27-28.  
Egerszalók 

www.reklamkonferencia.hu

Nézz vele szembe és ismerd fel, hiszen a hazai marketingkommunikációs szakma újra egymásra talál!

Az Országos Reklámkonferencia idén tizenkilencedik alkalommal hozza össze a legnevesebb, legizgalmasabb hazai
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kÜZDÔkÉPeS állAPOTBA HOZNá 
A SZAkmáT A reklámkONfereNciA

„A mi muNkAHiPOTÉZiSÜNk AZ, HOGY A mAGYAr mÉDiA- ÉS reklámPiAcNAk VAN jÖVÔje” – mONDjA 
AZ iDei reNDeZVÉNY SZAkmAi iGAZGATÓjA, SZABÓ ákOS, Aki SZeriNT A SZAkmA ki VAN ÉHeZVe 
A meGOlDáSOkrA, AZOkrA A GONDOlATOkrA, Amik A kiuTAT jeleNTHeTik AZ eGYeS áGAZATOk, 
TerÜleTek ÉS A kONkrÉT cÉGek SZámárA.

 Nagyon érdekes, mindenképp elgondol-
kodtató a felütése az idei reklámkonferenciának. 
A valóság szubjektivitása hogyan képezôdik le 
konkrét szekciókra, elôadásokra?
A plenáris szakasz után hét szekcióban 
gondolkozunk, amik a szakmai valóságunk egyes 
szeleteit vizsgálják: a megszokott, kézenfekvô 
valóságértelmezésekhez képest alternatív meg-
 közelítéseket, a mûködési környezetet, a krea-
tivitást, a média és a tartalom valóságát, a fo-
gyasztók oldalának valóságát, illetve a valóság 
kiterjesztésének lehetôségeit, az utóbbit elsô-
sorban digitális szempontból.

mindegyik szekcióban igyekeztünk olyan egyedi 
értelmezéseket felvonultatni, amik újszerû megközelítést 
mutatnak, a legtöbb esetben realista helyzetfelismeréssel 
és hatékonyan reagálva arra a válságnak nevezett helyzetre, 
amivel a kommunikációs szakma immár harmadik éve küzd. 
Az egyes szekciók programjának összeállításában törekedtünk 
arra, hogy ne válasszuk szét a résztvevôket sematikus módon, 
hanem sokrétûen megközelítve az adott területet, az általános 
gondolati síktól a precíz megvalósítási példákig vezessük a té-
ma fonalát. 

 miért éppen ez a téma?
A ’valóság’ mint hívószó az mrSZ kreatív, kommunikációs 
és szervezô partnereként közremûködô HD Group ötlete 
volt. Abból indultak ki, hogy a digitalizálódás, a technológia 
és a média fejlôdése nyomán a szubjektív és a kiterjesztett 
valóságok szinte kézzelfoghatóvá, minden korábbinál 
sokkal izgalmasabbá váltak. Nem feltétlenül csak a digitális 
lehetôségek kibôvülése kapcsán, hanem a gondolkodás 
egészének megváltozása, a szubjektív valóságok sokfélesége 
miatt, ami aztán visszahat a médiára és a kommunikációra is. 
Az én kiinduló koncepcióm abból táplálkozott, hogy közéle-
ti leg, társadalmilag, gazdaságilag, morálisan és érzelmileg 
eljutottunk egy olyan pontra, ahol már mindenképpen szembe 
kell néznünk azokkal a hazugságokkal, rossz szerepekkel és 
víziókkal, amiket az elmúlt húsz évben gyártottunk a magunk 
és a szakma számára. De a szembenézés a valóságunkkal,  
a valóságképeinkkel nem öncél, hanem azt kell megalapozni 

általa, hogy minél gyorsabban küzdôképes állapotba tudjunk 
kerülni, és túl tudjunk lendülni a jelenlegi depressziós 
helyzeten.
Az objektív valóság szintje elméletileg nagyon nehezen 
határozható meg, lehet, hogy nincs is ilyen. mi azt gondoljuk, 
hogy szükség van valamiféle közmegegyezésre ahhoz, hogy 
építkezni tudjunk a materiálisnak tûnô világban. ezt hívjuk az 
egyszerûség kedvéért objektív valóságnak. Viszont nem az  
a jó felvetés, hogy hol kell az objektív valóság határát meghúzni, 
mert bárhol lehet, hanem hogy a mûködôképesség érdekében 
hol érdemes. A mi munkahipotézisünk az, hogy a magyar 
média- és reklámpiacnak van jövôje. Ahhoz, hogy gombot 
tudjunk varrni az objektív valóságunkra, érdemes megvizsgálni 
azokat a mûködôképes szubjektív értelmezéseket, amik  
itt vannak az orrunk elôtt.

 A konferencia bejelentése kapcsán nagy hangsúlyt kapott, 
hogy a program kialakításában szorosan együttmûködött az 
mrSZ más szakmai szervezetekkel, többek közt a DmSZ-szel 
és a mAkSZ-szal. Hogyan nyilvánul meg ez a konferencián?
elég gyorsan összeállt a fejünkben a konferencia gondolati sá-
ga, utána megfutottuk a kötelezô köröket az mrSZ-ben, illetve 
rapid módon elôálltak a HD-sek az arculati tervvel, amit „lábon” 
vettünk meg. A következô lépés egy villámturné volt, aminek 
keretében beavattuk a társszervezetek vezetôit a terveinkbe, és 
örömmel mondhatjuk, hogy kivétel nélkül minden egyeztetés 
építô módon járult hozzá a továbbgondoláshoz és a program 
kialakításához egyaránt. Volt, ahonnan a teljes egyetértés 
mellett hamar kaptunk releváns téma- és elôadójavaslatokat, 
volt, ahol jópár értelmezô kérdést követôen sikerült közösen 
megtalálni az illeszkedési pontokat, és volt persze pár ki-
fejezetten nehéz kérdés is, amiknek a megválaszolása helyére 
tett pár dolgot a fejünkben.
Az egyik „kekec” kérdés azt firtatta, hogy ebben a válságos, ám 
konferenciákkal teletûzdelt évben, mi a biztosíték arra, hogy lesz 
kereslet a reklámkonferenciára. Garanciát nehéz vállalni, de 
az eddigi rendezvényeket látva úgy vettem észre, hogy a szak-
ma ki van éhezve a megoldásokra, azokra a gondolatokra, amik 
a kiutat jelenthetik az egyes ágazatok, területek és a konkrét 
cégek számára. egy érdekes program, ami nincs jelentôs 
átfedésben a többi konferenciával, biztosan sok embert képes 



megmozgatni. ugyanakkor elkezdtem gondolkozni azon is, 
hogy mindezidáig a hazai szakmai rendezvények elszigetelt 
módon léteztek és próbáltak érvényesülni. Talán éppen ezért 
is sokszor nehéz a fejünkben összerendezni azt a sok mindent, 
amivel itt és amott találkozunk.  
Ahogy az egyes ember nem értelmezhetô megfelelô módon 
elszigetelten, a környezetébôl kiemelt valójában, hanem 
csak abban a fizikai, társadalmi, kulturális mezôben, amiben 
interakciói, döntései lehetnek és vannak, úgy talán az egyes 
konferenciák is jobban tudnának hasznosulni, ha felfednék 
azt a „konferenciamezôt”, amiben egyébként is léteznek. 
Éppen ezért a szakmai szervezetekkel való együttmûködés 
mellett arra is kísérletet teszünk, hogy átkötéseket képezzünk 
olyan rendezvényekkel, amikhez érdemes csatlakozni és 
van nyitottság a „konkurens” szervezôk részérôl is. ezek az 
átfedések, átkötések megvalósulnak konkrét személyeken 
keresztül, egyes témákra való vissza- vagy elôreutalás 
formájában, de olyan módon is, hogy mi általánosságban 
járunk körbe adott témát, amit aztán egy specialista rendezvény 
fókuszáltabban veséz ki. 

 Hogyan kapcsolódik az Operettszínház színidirektora és 
a krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének misszió veze tôje 
a reklámhoz? És ki lesz a harmadik személy, akinek újszerû 
látásmódjából merít a konferencia?
kevés olyan jól látható dolog van manapság, ahol nincs 
szerepe a reklámnak vagy szélesebb értelemben a megfelelô 
kommunikációnak. egy kicsit kiforgatva egy régebbi politikai 
axiómát, ma már ritkán elég szakmailag a spiccen lenni a 
sikerhez, szakmai csúcsnak is kell látszani. kerényi miklós 
Gábor, aki kifelé is eladható operettet és musicalt teremtett 
sok szempontból lefitymált, félreértelmezett mûfajokból, 
önmagában is egy márka kero márkanévvel, tudatos kommu-
nikációval. 
Sivaráma Szvámí mahárádzsa egy olyan, egyébként vissza-
húzódó személyiség, aki a magyar klisévalóságtól egy nemcsak 
kulturálisan, filozófiailag, de külsôségeiben is merôben 
eltérô, sok szempontból teljesen idegen valóságfelfogást 
tudott sikeresen meghonosítani magyarországon. ráadásul 
a közösség valóságfelfogása is sok mindenben változott az 
elmúlt több mint egy évtizedben, látszólagos különállásuk 
ellenére nagyon szoros kapcsolatban állnak a környezetükkel, 
különleges módon formálják azt és reagálnak rá.
A harmadik vendégünk a plenáris szakaszban fülöp márta 
professzorasszony, az mTA Pszichológiai kutatóintézet 
tudományos  igazgatója és tudományos fômunkatársa, az 
elTe nemzetközileg elismert szociálpszichológia professzora. 
kutatási témája a versengés pszichológiája, ezen belül   
a ver sengés kulturális különbségei, a gyôzelem és vesztés 
pszichológiája, a szabályos és szabálytalan versengés 
lélektani következményei, az üzleti versengés iránti attitûdök, 
az együttmûködés és a versengés összeegyeztethetôsége, 
konstruktív és destruktív versengés és az együttmûködô 
versengés. Vendégkutató volt japánban és  az uSA-ban, 
jelenleg kínai-magyar összehasonlító kutatásokat folytat. Arra 

keressük a választ, hogy milyen szakmai, szervezeti és emberi 
versengési és együttmûködési formák jelennek, jelenhetnek 
meg egy olyan helyzetben, amikor egy viszonylag hosszú 
növekedési periódus után egy váratlan és elhúzódó válsággal 
küzd meg egy ország, gazdaság, piac.

 mik azok a témák, amik az idei konferencián meg kerül-
hetetlenek?
Alapvetôen azt kell látnunk, hogy ahogy lassan elfogadtuk a 
válság tényét, úgy kell túlbillennünk azon a sok szempontból 
bénult és depressziós állapoton, amiben jobbára csak 
történnek a dolgok velünk, és amiben kevesen képesek 
a helyzet elfogadására, illetve az elfogadás bázisán a 
továbbhaladás lépéseinek kigondolására és megvalósítására. 
Ha munkahipotézisként feltesszük, hogy ekkora a piacunk, sôt 
akár még valamennyit zsugorodhat is, és erre tudunk gombot 
varrni, akkor egy esetleges fellendülés extra bónuszként fog 
érni bennünket, viszont akkor is mûködôképesek leszünk, ha 
ez belátható idôn belül nem következik be. lássuk be, hogy 
eltévedtünk, próbáljuk megállapítani, hogy hol vagyunk, és 
adjuk ki az ’újratervezés’ parancsot magunknak! ez a piac 
minden szegmensére igaz, minden szervezetre és minden 
egyes emberre is.

 Az a hosszú távú tapasztalat, hogy egy ország reklámpiaca 
sokat elárul a gazdaság általános állapotáról. Hogy látja, hogyan 
áll a reklámpiac és a szakma, melyet megszólít a konferencia?
Az utóbbi két hónapban – annak ellenére, hogy az idei nyá-
ron egy újabb nagyon komoly visszaesést tapasztaltunk a 
költésekben – üdítô pezsgést látok sok helyen. ez látszatra 
indokolatlannak tûnik, mégis biztató a hangulati változás. Nem 
általános a jelenség, vannak persze, akik csak most zuhannak 
össze igazán, mindenesetre nagyon árnyalt, nagyon változatos 
a piaci kép, ami szerintem mindenképpen biztató. Nem kicsit 
olyan ez, mint egy midlife crisis, nagy lelki mélypontokkal, 
keserû felismerésekkel, de biztató új és ôszinte fényekkel és 
újfajta bizalommal.

 Számít-e konszolidációra, nagyobb átalakulásra a hazai 
online piacon?
konszolidációra nem számítok, de szinte biztosra veszem, 
hogy lesznek nagy történések az  online piacon még az év vége 
elôtt. izgalmas 2012-re készülünk!

 A közösségi média az egyik „legforróbb” területe ma  
a kommunikációnak. Hosszú távon mekkora potenciált lát 
ebben a szegmensben?
Nemrégiben felerôsödtek azok a hangok, amik óvatosságra 
intenek a közösségi média „túlhájpolásával” kapcsolatban. Én 
végigcsináltam indexesként a lufi 1.0-át, óriási tanulság volt, 
ezért számomra az óvatos közelítés mindig alap. De azt is látni 
kell, hogy bár az elsô lufi nagyot durrant, ami kipottyant belôle, 
ma már nagyon komoly szerepet játszik az életünkben. Szép 
dolog a hit, de fontos, hogy kiderítsük, hol vannak a cölöpök. 
Azt viszont merem állítani, hogy univerzális „snake oil” 
gyógyszer nincsen semmire, tehát a közösségi média is meg 
fogja találni a helyét, és lesznek olyan területek, ahol nem fog 
komoly szerepet játszani.
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Papp-Váry Árpád

tErmékElhElyEzés tÖrténElEm:  
A KEZDETEKTôl FOgvA A FIlMEKBEN
A PrODucT PlAcemeNT TÖrTÉNeTe lÉNYeGÉBeN eGYiDÔS A filmÉVel, AmiT 1895-re TeSZNek. rá eGY ÉVre  

A lumiÉre-fiVÉrek mOZijáBAN BukkANT fel TÖBBSZÖr iS A SuNliGHT SZAPPAN: eGYSZer eGY PArkOlÓ AuTÓN 

VOlT OlVASHATÓ A felirAT, eGY máSik jeleNeTBeN PeDiG A SZerePlÔk eZZel mOSAkODTAk.

A némafilmek jó része éttermek elôtt játszódott, amiért cserébe az étterem megvendégelte a szí-

nészeket és a stábot. A 20. század elsô felében aztán metro-Goldwyn-mayer, a Warner és a columbia 

filmjeiben is megjelentek a fizetett céges termékelhelyezések.

„A sebhelyesarcú” (Scarface) címû filmet 1932-ben 250 ezer dollárral támogatták meg, hogy Paul 

muni White Owl márkájú cigarettát szívjon. Az 1941-ben bemutatott „Táncoslábú regrutákban” (You’ll 

Never Get rich) fred Astaire szív egy másik márkát, chesterfieldet. frank capra „Az Élet csodaszép” 

(it’s a Wonderful life) címû 1946-os filmjében többször látható a coca-cola, ami talán azzal is össze-

függésbe hozható, hogy ez egy igazi karácsonyi mozi.

Az 1950-es „A Papa” (father of the Bride) címû filmben Spencer Tracy fogyaszt coca-cola-t. Az 

1955-ös „Hétévi vágyakozásban” (The Seven Year itch) pedig marilyn monroe evett Bell potato chipset, 

ami a film sikere után aztán nagy népszerûségnek örvendett.

Nemcsak a filmekben, de a rádió- és tévémûsorokban is hamar megjelent a termékelhelyezés. A szappanopera (soap 

opera) kifejezés onnan származik, hogy a Procter&Gamble, a colgate-Palmolive és a lever Brothers (a mai unilever) szappan-

márkáit szerepeltette ezekben. Volt, amikor maga a mûsor nevében is feltûnt a szponzor: ilyen volt a colgate comedy Hour,  

a Texaco Star Theatre vagy a camel News caravan.

1957-ben az amerikai tévéprogramok harmada olyan volt, amibe beleszólásuk volt a hirdetôknek. 10 év alatt, 1968-ra 

azonban ezek száma 3 százalékra esett! A nézôknek és a mûsorkészítôknek ugyanis egyre inkább elege lett.

A termékelhelyezés 1982-ben tért vissza, igaz kicsit másképpen, és nem a tévémûsorokban, hanem a moziban. A product 

placementet ezért sokan Spielberg klasszikusától, az „e.T. - A földönkívüli”-tôl datálják. A filmben a kisfiú reese’s Pieces 

édesség segítségével kezdett kommunikálni e.T.-vel, amit az igencsak megkedvelt. A film sikerével párhuzamosan aztán  

a termék forgalma 65 százalékkal növekedett. A reese’s Pieces gyártója, a Hershey foods 

nem magáért a termékelhelyezéséért fizetett: a film reklámozására adott 1 millió dollárt, 

cserébe azért, hogy e.T. figurája szerepelhessen a cég saját reklámjaiban.

innentôl kezdve meglódult a product placement szekere. rá egy évre, 1983-ban pél-

dául a ray-Ban napszemüvegek ázsiója (és forgalma) nôtt meg, Tom cruise ugyanis ezt 

viselte a „kockázatos üzlet”-ben. A hôskorban, vagyis a nyolcvanas évek közepén még 

elôfordulhatott olyan, hogy a coca-cola company és a Pepsico diétás kólája, a Tab, illetve 

a Pepsi free ugyanabban a filmben, a „Vissza a jövôbe” elsô részében szerepeljen. A film 

1989-es második részében tûnik fel az elhíresült Nike, aminek automatikus cipôfûzôje 

van.

A rekordot azonban a james Bond 2002-es „Halj meg máskor!” (Die Another Day) 

tartja, melyet a hirdetôk összesen 70 millió dollárral támogattak. Több mint húsz, a „007 életstílushoz” illeszkedô márka jele-

nik meg a filmben, így a Visa, az Avis, a BmW, az Aston martin, a Smirnoff, a Heineken, a l’Oreal vagy az ericsson.

A ’Product placement: Reklám a filmekben, számítógépes játékokban és a szórakoztatóipar más területein’ c. könyvbôl
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REKLÁM

Érdemes szinkronizálni 
a termÉkelhelyezÉst 
a normál szpot kampánnyal

Az új hiRdEtési foRMÁbAn REjLô po

tEnciÁL jobbAn KihAsznÁLhAtó LEnnE, hA  

A csAtoRnÁK MûsoRGYÁRtÁsi és éRtéKEsítési 

tERÜLEtEi szoRosAbbAn EGYÜttMûKödnénEK 

– véLi A tERMéKELhELYEzés ELôtt ÁLLó Ki

hívÁsoKKAL KApcsoLAtbAn szAbó EdinA, Az 

oMnicoM MEdiA GRoup (oMG) KEREsKEdELMi 

iGAzGAtójA.

gaborjak.eva@mediainfo.hu

 vane már  és ha igen, mekkora  érdeklôdés a ter

mékelhelyezés iránt az ügyfeleik részérôl? Milyen 

arányban lesz az érdeklôdésbôl megvalósuló hirdetés?

bár az új Médiatörvény 2011. január 1tôl lehetôvé teszi  

a termékelhelyezést az elektronikus médiában, a szakma 

által felvetett kérdésekre az nMhh a válaszait csak 2011. 

július közepén publikálta ajánlásában. Eddigi tapasz

talataink alapján azt mondhatom, hogy az ügyfelek 
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 vane már  és ha igen, mekkora  érdeklôdés  

a ter mékelhelyezés iránt az ügyfeleik részérôl? Milyen 

arányban lesz az érdeklôdésbôl megvalósuló hirde

tés?

Ez ügyfelenként változó. vannak olyan ügyfeleink, akik 

elsô perctôl kezdve élénk érdeklôdést mutatnak a ter

mékelhelyezés iránt, de sok esetben ez még csak arra 

irányul, hogy pontosan mit enged a törvény, milyen 

mûsorok környezetében és hogyan lehet hasz nálni.  
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elôny a tematikus 
csatornáknál

AzoK A hiRdEtôK foGjÁK ELôszöR intEGRÁLni 

A tERMéKELhELYEzést KoMMuniKÁciós stRA

téGiÁjuKbA, AKiK EddiG is KEREstéK A REKLÁM

bLoKKon KívÜLi MEGjELEnési LEhEtôséGEKEt 

– MondjA Az új EszKözzEL KApcsoLAtbAn 

KoRos EdinA, A zEnith optiMEdiA ÜGYvEzEtô 

iGAzGAtóhELYEttEsE.

Bármilyen hirdetônek jó lehet
MéG inKÁbb isMERKEdnEK A hiRdEtôK A tERMéKELhELYEzés AdtA LEhEtôséGEKKEL  dERÜLt Ki Két MédiA

ÜGYnöKséG, Az oMG és A zEnith vEzEtôivEL foLYtAtott bEszéLGEtésÜnKbôL. A szAKEMbEREK szERint 

bÁRMELY tERMéK vAGY szoLGÁLtAtÁs szÁMÁRA MEGfELELô LEhEt Az új hiRdEtési foRMA.
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egyelôre ismerkednek a termékelhelyezés nyújtotta 

lehetôségekkel.

 milyen pluszt nyújt egy márkának a termékelhelyezés 

a hagyományosabb marketingeszközökhöz képest?

Nemzetközi kutatási eredmények alapján a ter mék-

elhelyezés hatásai fôként a márka iránti attitûdökben,  

a márka asszociáció, márka preferencia illetve márka-

választás javulásában mutatkoznak meg. A szpot kam-

pányhoz hasonló mértékû, szignifikáns javulás nem 

észlelhetô a márka visszaidézésben vagy ismertségben.  

A kommunikáció hatásának maximalizálása érdekében 

érdemes szinkronizálni a termékelhelyezést a normál 

szpot kampánnyal.

 milyen tévés mûfajokban látnak legnagyobb poten-

ciált a termékelhelyezés számára?

külföldi felmérések eredményei szerint minden 

mûfajban van potenciál, a lényeg a program tartalma és 

annak megítélése. Ha a fogyasztó pozitívan ítéli meg  

a mûsor tartalmát, bármilyen, történeten alapuló audio 

- vizuális program – film, vetélkedô, magazinmûsor, 

show-mûsor – sikeres lehet. Az eredményesség tovább 

növelhetô, ha a márkához egy adott személy – pl. 

színész, mûsorvezetô – is kötôdik a programon belül. 

minél inkább integrált egy márka a történetbe, a mûsor-

szerkezetbe, annál eredményesebb a termék elhe-

lyezés.

 És hirdetôi oldalról? milyen termék vagy szolgáltatás 

kategóriák számára lehet leginkább alkalmas az új hir-

detési forma?

Bármely termék vagy szolgáltatás számára megfelelô 

lehet a termékelhelyezés. elsôdleges döntési szem-

pontként érdemes figyelembe venni, hogy a márka jól 

illeszkedjen a történethez és a termékelhelyezés minél 

természetesebb módon integrálódjon a cselekménybe. 

 Nemzetközi tapasztalatok alapján a termékelhe-

lyezés jól mûködik például fôzôshowkban, lakberende-

zési mûsorokban. mekkora lehetôség lehet ez a hazai 

kisebb, tematikus csatornák számára?

Amennyiben a tematikus csatornák rendelkeznek saját 

gyártású tartalommal, a lehetôség adott, azonban 

véleményem szerint az új hirdetési formában rejlô 

potenciál jobban kihasználható lenne, ha a csatornák 

mûsorgyártási és értékesítési területei szorosabban 

együttmûködnének.

ugyanakkor van olyan ügyfelünk is, amely az elsôk 

között használta ki a termékelhelyezés nyújtotta le-

hetôségeket, mint például a Vénusz étolaj, amely egy 

palacsintasütô-verseny keretében jelent meg a Való 

Világban.  

konkrét megvalósulási arányt nem tudok mondani, at-

tól függ, hogy lesz-e megvalósulás az érdeklôdésbôl, 

hogy találunk-e megfelelô mûsort.  ez nem is annyira 

egyszerû, mint amilyennek elsô pillanatban látszik.

  milyen pluszt nyújt egy márkának a termékelhe-

lyezés a hagyományosabb marketingeszközökhöz ké-

pest?

ez egy kiegészítô eszköz, a marketing-mix része, ön-

magában nem áll meg. A termékelhelyezés akkor 

mûködik, ha az adott terméket úgy lehet megmutatni, 

hogy az összhangban van a kommunikáció összes töb-

bi elemével mondanivaló, stílus és vizuális szempont-

ból is. A mûsorban való megjelenés nem szabad, hogy 

erôltetett legyen, természetesen kell  illeszkednie az 

adott jelenetbe, akkor jó, ha szinte észre sem vesszük. 

Ha a termékmegjelenést beleerôltetjük a mûsorba, 

a nézôk reklámként fogják értékelni, és ezzel rögtön 

elveszítjük az összes elônyét, mint az egyedi megje-

lenés, a reklámmentes környezet, az adott mûsorhoz 

való tartalmi kapcsolódás, illetve a mûsor nézôivel ki-

alakítható érzelmi kötôdés.

 milyen tévés mûfajokban látnak legnagyobb poten-

ciált a termékelhelyezés számára?

A termékelhelyezés saját gyártású mûsorokban, illet-

ve filmekben megoldható, ezen belül a terméktôl és 

a mondanivalótól függ, hogy milyen mûfaj mûködik az 

adott termék esetében. kézenfekvôek a fôzôs, lakbe-

rendezési és autós mûsorok, de ezeknél  pont a kézen-

fekvôség a legnagyobb hátrány is, hiszen sokadik ter-

méknek lenni ugyanabban a mûsorban nem túl vonzó. 

Sok kreativitással lehet ezen segíteni, a jól bevált sé-

mák azonban hamar el fognak fáradni.

 És hirdetôi oldalról? milyen termék vagy szolgálta-

tás kategóriák számára lehet leginkább alkalmas az új 

hirdetési forma?

Nem nagyon tudok olyan termékkategóriát mondani, 

amely ne lenne alkalmas termékelhelyezés formában 

való megjelenésre.  Azt gondolom, hogy nem a kate-

gória, hanem azon belül az egyes hirdetôk nyitottsága 
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 melyik termékelhelyezési formát (aktív, passzív, stb.) 

tartják legértékesebbnek? mennyire befolyásolja  

a meg jelenés értékét, hogy használat közben látjuk  

a terméket, esetleg szóban is említik a mûsorban?

A rendelkezésre álló legfrissebb hazai - az ipsos Product 

Placement Project 2011 - kutatási eredmények szerint  

a TV nézôk túlnyomó többsége (77%) nem bánja, ha egy 

TV mûsorban márkákat ismer fel. A háttérben feltûnô 

terméket és a termék aktív használatát a tévénézôk 

jelentôs többsége elfogadhatónak tartja, sôt csaknem 

50%-uk azt is el tudná fogadni, ha kedvenc sorozatainak 

szereplôi ki is mondanának márkaneveket; tízbôl négyen 

pedig még a történet alakulásába beépülô márka-

megjelenéseket is tolerálnák.  Alapvetôen tehát a magyar 

tévénézôk a passzív termék elhelyezéssel szemben 

pozitívabbak, de elég magas az aktív elhelyezést el-

fogadók aránya is.

 milyen kérdések, nehézségek merülnek fel a ter-

mékelhelyezés során, amik más megoldások esetében 

nem?

elôször is ez a fajta megjelenés sokkal hosszabb 

elôkészületet, tervezést és összetettebb együttmûkö-

dést igényel a hirdetô, a médiatulajdonos és az 

ügynökségek részérôl, mint a hagyományos, szpot alapú 

kampányok.  másrészrôl a termékelhelyezés ered  - 

mé nyessége nem mérhetô feltétlenül a megszokott,  

fogja meghatározni, hogy melyik kategória lesz aktív 

ezen a téren.  Vannak olyan kategóriák -mint például az 

élelmiszer - amelyek eddig is keresték a reklámblokkon 

kívüli megjelenési lehetôségeket, ezek valószínûleg 

elsôk között fogják integrálni a termékelhelyezést is, 

mint új eszközt. 

De ez attól is függ, hogy milyen mûsorok elérhetôk 

termékelhelyezés számára. Arra gondolok, hogy ami-

kor például a Viasaton elindult a Nagy házalakítás címû 

mûsor magyar változata, megnyílt az út az építôipa-

ri termékek számára, enélkül hiába szerettek volna 

megjelenni, nem volt releváns felület számukra. Így  

a lehetôség a mindenkori csatornaválasztéktól és azon 

belül a mûsorkínálattól függ.

 mekkora lehetôség lehet ez a hazai kisebb, temati-

kus csatornák számára?

Pont a tematikus mûsorkörnyezet miatt a kis csator-

nák esetében ez egy jó lehetôség mind a hirdetô, mind  

a csatorna számára. A hirdetô tartalmi szempontból 

releváns megjelenési lehetôséget kap, a csatornának 

pedig extra bevételt jelent a termékelhelyezés. A két 

országos kereskedelmi csatornán – különösen a tema-

tikus csatorákhoz képest - viszonylag korlátozott a ter-

mékelhelyezésre használható mûsorok választéka, ez 

komoly elônyt jelent a kis csatornáknak. 

forrás: ipsos, Product Placement Project, 2011.
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véleménye van? szóljon hozzá!

 melyik termékelhelyezési formát (aktív, passzív, 

stb.) tartják legértékesebbnek? mennyire befolyásol-

ja a megjelenés értékét, hogy használat közben látjuk  

a terméket, esetleg szóban is említik a mûsorban?

Véleményem szerint nem a forma a fontos, ha-

nem a szoros, természetes módon való illeszkedés  

a mûsorhoz. emlékszem, jó 10 évvel ezelôtt néhány 

hazai gyártású sorozat (kisváros, família kft.) tele volt 

olyan jelenetekkel, amelyet kifejezetten egy-egy már-

ka vagy hirdetô kedvéért írtak a mûsorba. Sok esetben 

használat közben mutatták a terméket, még beszél-

tek is róla a sorozatban, mégis annyira erôltetett és 

természetellenes volt a megjelenés, hogy a nézôk is 

pontosan tudták, adott jelenet miért került a filmbe. Így  

a hirdetô biztosan nem azt a hatást érte el, amit szere-

tett volna, ráadásul ettôl maga a mûsor is nézhetetlen 

lett. Ha ez ma történik így, akkor ennek már a normál 

szpot bevételekre is kedvezôtlen hatása lenne, hiszen 

hosszú távon csökken a nézettség. 

Szerencsére vannak jó példák is. egy ideje feltûnt, 

hogy ha bármilyen amerikai filmben vagy sorozatban 

tükörreflexes fényképezôgép jelenik meg  a képer-

nyôn, akkor az biztosan Nikon. látszik, hogy a Nikon 

márkastratégiájának fontos  része a termékelhelyezés. 

ezen keresztül megmutatják az új modelleket, sokszor 

használat közben látszik a termék, sôt, ha egy jele-

netben extrém körülmények között kell fényképezni, 

akkor az az üzenet is biztosan eljut a nézôhöz, hogy  

a Nikon erre is alkalmas. Az, hogy a jelenetben milyen 

formában tûnik fel egy Nikon, mindig attól függ, hogy 

az adott jelenetben mire van lehetôség, mi az, ami ter-

mészetesnek hat. 

 milyen kérdések, nehézségek merülnek fel a ter-

mékelhelyezés során, amik más megoldások esetében 

nem?

Azt hiszem, a fentiekbôl egyértelmûen kiderül, hogy  

a legnagyobb nehézség a megfelelô mûsor megtalá-

sása,  a megjelenés egyedivé tétele és mindezt közben 

úgy megvalósítani, hogy a megjelenés a mûsor szerves 

része legyen. 

ÜGY

explicit mutatókkal, így ez esetben komplexebb kuta-

tásra van szükség.

További nehézséget jelenthet a fogyasztói megítélés 

elôrejelzése és az ehhez kapcsolódó kockázatok 

kezelése. Ha a termék túl hosszú ideig, túl mesterkélten 

lát szik, az a természetellenesség érzetét kelti a fo gyasz-

tóban. ugyanakkor, ha a termék túlságosan a háttérbe 

szorul, felmerül annak a lehetôsége, hogy elveszik  

a márka, a fogyasztó egyáltalán nem fogja észlelni azt. 

fontos tehát az egyensúly a termékmegjelenés lát-

hatósága és hossza között. 

http://www.mediainfo.hu/forum
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gaborjak.eva@mediainfo.hu

tErmékElhElyEzés: a bEágyazottság 
a lEgnagyobb Elôny
ÖNmÉrSÉkleTre PrÓBáljA TANÍTANi A HirDeTÔkeT, A mÉDiATulAjDONOSOkAT ÉS AZ ÜGYNÖkSÉGe-

keT iS A TermÉkelHelYeZÉS TerÉN A mAGYAr reklámSZÖVeTSÉG (mrSZ) – mONDTA el lAPuNkNAk 

Dr. mArkOVicH rÉkA, A SZerVeZeT fÔTiTkárA.

 régi-új eszköz a termékelhelyezés, mégis igazából 

januártól nyílt meg lehetôségként a reklám számára. 

mekkora potenciált láttok ebben a hirdetési formában?

Nagyban függ a piac jelenlegi helyzetétôl és önural-

mától, hogy mekkora potenciálról beszélhetünk majd. 

Ha pár évvel ezelôtt nyílt volna meg a lehetôség, 

valószínûleg nagyobb volumennel számolhattunk vol-

na, mint most - de ez az általános helyzet következmé-

nye. Az önuralom azért kell, hogy kiaknázódhasson az 

a számtalan lehetôség, amit egy ilyen megoldás rejt 

anélkül, hogy a fogyasztók elfordulnának tôle.

 Hogyan tudja a Szövetség segíteni egy ilyen új  

reklámforma bevezetését, kibontakozását?

mi abban tudunk segíteni, ha beszélünk és beszéltetünk 

róla: ha úgy látjuk, nem egyértelmû a szabályozás, ak-

kor szorgalmazzuk a keretek tisztázását, konzultálunk 

a hatósággal, hogy a tagjaink számára optimális infor-

máltságot biztosíthassunk, és természetesen szükség 

esetén képviseljük a szakma érdekeit, de azt hiszem, 

alapvetôen piacbarát ez a szabályozási környezet a ter-

mékelhelyezés tekintetében. A platformjainkon (rek-

lámhét, reklámkonferencia) pedig szakértôkkel, ta-

pasztalatokkal, külföldi példákkal igyekszünk segíteni.

 Tapasztaltok-e konkrét érdeklôdést a szakmában 

a termékelhelyezés iránt, és ha igen, milyen arányban 

lesz az érdeklôdésbôl megvalósult megjelenés?

Puhatolózást, próbálkozásokat, ritkán határfeszegeté-

seket is látunk, de a konkrét üzletkötések nem rajtunk  

keresztül zajlanak, így százalékos arányt értelem-

szerûen nem tudok mondani.

 jelentôs önmérsékletre van szükség hirdetôi,  

médiatulajdonosi és ügynökségi oldalról is, hogy  

a termékelhelyezés ne legyen túlságosan hangsúlyos 

és ne zavarja a nézôt. Van erre befolyásotok szakmai 

testületként?

igen, ahogy már említettem is: mi beszélni tudunk róla, 

javasolni, a gondolkodás formálásával remélhetôleg 

befolyásolni is. Bizakodunk, és minden lehetséges fó-

rumon önmérsékletre intjük az érintetteket, hiszen ha 

valaki, akkor mi igen direktben találkozunk a fogyasz-

tók elutasító attitûdjével a reklámokat illetôen, így tud-

juk, van mit félteni egy ilyen fantáziadús eszköztárban.

 milyen kérdések, nehézségek merülnek fel a szak-

ma számára a termékelhelyezés során, amik más meg-

oldások esetében nem?

A dramaturgiai illeszkedés megoldása, a túlzott hang-

súly elkerülése nyilván nem egyszerû, fôleg, hogy az 

eredmény megítélése szubjektív kissé. De épp ezek  

a ki hívások szépek az egészben, hiszen ha a dramatur-

giai illeszkedés jól sikerül, akkor a legkiválóbb formája 

a márkaüzenet közvetítésének.

 más reklámeszközökhöz képest milyen pluszt tud 

nyújtani a termékelhelyezés? 

Azt a közeget, amit fogyasztó magától választ. A be-

illesz tettséget, amitôl olyan könnyedén siklik át  

a fo gyasztói gondolatba, érzésekbe, amit üzenni  

szeretnénk, ahogy sehol máshol - de csak akkor, ha jól 

csináljuk.

D
r. M

arkovich
 R

éka, a M
ag

yar 
R

eklám
szövetség

 (M
R

S
Z

) fôtitkára

véleménye van? szóljon hozzá!
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Esettanulmány

Egyedi OOH eszközök növelik a plázák vonzerejét

Hirdetésekrôl, plázákban lévô reklám lehetôségekrôl, hirdetôi igényekrôl és innovációról beszélgettünk egy csésze tea és 
kávé mellett Garam Tamással és Nagy Dániellel (Vodafone), Prosits Attilával (Westend), Hantosi Bálinttal (IPSOS), Pusztai 
Enikôvel és Lakfalvi Líviával (POS Media Célcsoport Hungary).

Sokak szerint a jövô legsikeresebb reklámhordozója az Out of Home, hiszen nem tudjuk elkerülni a közterületi hirdetéseket, 
fôként akkor nem, ha azok újszerûek, figyelemfelkeltôek, esetleg bevonóak. Bár egyre több lehetôség kínálkozik a reklámok 
elkerülésére, az emberek két dologról biztosan nem mondanak le: kimennek az utcára, illetve elmennek vásárolni – mondta el 
Hantosi Bálint, az Ipsos out of home reklámozásért felelôs igazgatója. Az utcán, illetve a bevásárlóközpontokban elhelyezett 
hirdetések ezért nagyon sok emberhez jutnak el és nagyon hatékonyak tudnak lenni. Véleménye szerint az ilyen „város  
a városban” szerû szórakoztató és kereskedelmi központokban történô reklámozásnak nagyon nagy jövôje van. „Mindenkit 
nem lehet elérni, de a fontos közönség jelentôs részét igen”, s a kereskedelmileg „legértékesebb” célcsoportnak tartott 18-48 
elérésére a plazák, s azok innovatív közterületi eszközei kiválóak.

Nem csak a 20 éveseké a pláza

Bár igaz, hogy a plázázásnak nevezett tevékenység elsôsorban a fiatal, 26 év alatti korosztály sajátja, ôk azonban nem annyira 
vásárlás, mint inkább szórakozás miatt látogatják a bevásárlóközpontokat, ezért nem ôk az elsôdleges célcsoportja a konkrét 
ajánlatokat felvonultató üzeneteknek, amilyenek általában a bevásárlóközpontokban megjelennek – véli a kereskedelmi 
központokban rendszeresen hirdetô Vodafone Média Menedzsere, Garam Tamás. Persze fontos figyelembe venni, hogy  
a fiatalok nagy számban vannak jelen a plázákban, hiszen rajtuk keresztül a náluk sokkal nagyobb vásárlóerôvel rendelkezô 
szüleiket, tágabb környezetüket is el lehet érni, kizárólag rájuk szabni egy kampányt azonban kevéssé gazdaságos. Az idôsebb 
korosztályok tagjai ritkábban járnak ugyan a bevásárlóközpontokba, de ha igen, akkor célzott, vásárlási szándékkal.

Prosits Attila, a WestEnd ügyvezetôje szerint sem jelenthetô ki egyértelmûen, 
hogy a bevásárlóközpontok a fiataloknak szólnak, hiszen számos olyan 
– jól menô – szolgáltatást és terméket kínálnak, amit az önálló keresettel 
még nem rendelkezô fiatalabb korosztály esetleg nem engedhet meg 
magának. A központok egy szociális élettér és egy kereskedelmi funkció 
ötvözeteként szolgálnak, ahol jelentôs számú, havonta akár több millió 
ember fordul meg. A hirdetôknek sok esetben a nagy látogatószám 
fontosabb, mint a látogatók összetétele – tette hozzá az igazgató. Szerinte 
a bevásárlóközpontok minden látogatóját szükséges megszólítani, hiszen 
jelen vannak a 20 és 40 év közötti jelenlegi törzsvásárlók is, de a 15-20 éves 
fiatalokat sem szabad „veszni hagyni”,hiszen néhány év múlva ôk kerülnek 
majd olyan élethelyzetbe, hogy hajlandók és egyben képesek lesznek 
költeni – magyarázta a szakember.

Termék, vagy imázs?

Hirdetôi oldalról nézve a bevásárlóközpontok mint értékesítési helyszínek, nagyon fontosak, Vodafone-os boltvezetôk szerint 
például a plázás kampányok alatt sok vevô hivatkozik az üzleteikben a reklámokra – mondta el Nagy Dániel, a Vodafone 
BTL & Retail expert szakembere. Véleménye szerint ezeken a felületeken különösen a konkrét termékeket megjelenítô, 
vásárlásösztönzô üzenetek mûködnek jól. A vállalat mintegy a bolti kommunikáció kiterjesztéseként, „csaliként” használja 
a plázákban lévô hirdetéseket, amelyek kiválóan mûködnek. Ezt a megfigyelést a piackutatások alapján Hantosi Bálint 
is megerôsítette. A kutatások azt mutatják, hogy a fogyasztók túlnyomó többsége impulzusvásárló, akiket a vásárlás 
helyéhez közel (jó helyen), jó ajánlatokkal és meggyôzô érvekkel , jól lehet a termékek felé „terelni”. Ebben a forgalom 
terelô, vásárlásösztönzô tevékenységben a bevásárlóközpontok is segítenek, például azzal, hogy az egyes területek, 
„utcák”, folyosók, mozgólépcsôk hol és egymáshoz képest hogyan helyezkednek el – tette hozzá a WestEnd igazgatója. 

Szakmai partner:

Az esettanulmányt a  Mediainfo és a Marketinginfo készítette szakértôk bevonásával.

Az oszlopok dekorációja bevett fogás

http://www.mediainfo.hu
http://www.marketinginfo.hu


A kereskedelmi eladótereket, így a plázákat is gondosan, tudományos 
alapon és nagy gyakorlati tapasztalatok alapján tervezik.

Figyelem felkeltése, üzenet átadása – bevonás, 
innováció

A bevásárlóközpontokban különösen fontos, hogy az OOH eszközök 
figyelemfelkeltôek –érdekesek legyenek, és jól tudják támogatni az 
értékesítést, hangsúlyozta Lakfalvi Lívia, a POS Media Célcsoport 
Hungary Ambient Értékesítési vezetôje. Sztenderd eszközökkel, amelyek 
a fogyasztókat a boltokig végigkísérik (a kapun, a parkoló sorompóján, 
a bevásárlóközpontok belterületén megjelenô hirdetési eszközök) 
tudjuk segíteni a vásárlókat abban, hogy megtalálják, amit keresnek. 
Ezért van létjogosultsága a mozgólépcsôk és a liftek, vagy akár a padló 

dekorációjának éppúgy, mint a több emelet magas, belógatott molinóknak és az étkezô részlegen elhelyezett tábláknak, 
oszlopoknak. Ezekrôl az egyes plázákban rendelkezésre álló eszközökrôl a POS Media Célcsoport Hungary felmérést 
is készített, az így összeállított adatbázis pedig nagyban segítheti a kampánytervezést és az ügyfelek, ügynökségek és 
specialisták munkáját – mondta el Lakfalvi Lívia.

Az immár hagyományosnak mondható felületeken túl a POS Media Célcsoport 
Hungary egyedi megjelenéseket, korszerû technológiákat, gerillaeszközöket is bevet.  
A Vodafone-nak volt például háromdimenziós tévés megjelenése, a környezetet (például 
ajtók mozgását) kihasználó megoldása, de operáltak a mozgólépcsôkhöz elhelyezett 
kapukkal és a WestEnd vízesésénél elhelyezett „szárítókötélre” aggatott hirdetésekkel 
is. A mobilszolgáltató egyik emlékezetes kampányának fô motívuma egy piros szalag 
volt, ami egy fiút és egy lányt kötött össze. Valentin napon a WestEnd étkezô részének 
oszlopait is brandingelték, mindegyiken volt hirdetésük, amelyek között valódi szalagok 
feszültek.

Ugyanezt a „gerillamódszert” kicsiben 
ruhaboltok kirakataiban is alkalmazták 
a próbabábukkal. Egy végül hamvába 
holt ötlet szerint a bevásárlóközpontok 
és a metróállomások mozgólépcsôin 
is reklámoztak volna, mégpedig mobil-
internet-szolgáltatásukat oly módon, 
hogy a brandingelt mozgólépcsô kicsi-
vel gyorsabb lett volna, mint a többi.  
Ezt azonban közlekedésbiztonsági szem-
pontokra hivatkozva sem a BKV, sem  
a plá zák nem vállalták.

Egyre több ügyfél alkalmaz különleges, a megszokottól eltérô egyedi megjelenéseket, amelyek nagyon figyelemfelkeltôek és 
aktivizálóak, s a potenciális vásárlók így könnyen megjegyzik a márkát, jobban kötôdnek hozzá.

Prosits Attila szerint, bár a cégek sokszor a biztonságra törekszenek jól bevált módszerek alkalmazásával, ezek az utak 
elôbb-utóbb zsákutcákká válnak. Ekkor pedig csak az innováció segít, 
új eszközökkel, új és szokatlan módon megszólítani a célcsoport tagjait.  
A bevásárlóközpontokban az innovatív megjelenésekre és a kereskedelmileg 
értékes célcsoportok elérésére minden lehetôség adott. Az újítás mindig 
kockázatos, de a tesztelésre és a hatás- illetve hatékonyságmérésre megfelelô 
kutatási módszerek vannak – reagált a felvetésre Hantosi Bálint az Ipsostól.

Egyre jelentôsebb lesz az out of home

A közeljövôben várható tendenciákról szólva a jelen lévô szakemberek 
egyöntetûen a plázás hirdetési forma elôretörését, a reklámfelületek fejlôdé-
sét prognosztizálták. A Vodafone munkatársai

Inkább terméket reklámoznak, mint imázst

A WestEnd homlokzata 
„vodásra” dekorálva - 
messzirôl csalogatják  
a vevôket

A „szárítókötél”

Szalag a kirakatban



elmondták: törekszenek arra, hogy ne csak a meglévô eszközöket fejlesszék, hanem egyre újabbakat találjanak, ami 
egyébként menedzsment szinten is elvárás. Terveznek a bevásárlóközpontokban történô reklámozással hosszú távon is, 
ahogy meglátásuk szerint versenytársaik és más szektorok képviselôi is egyre inkább rájönnek, hogy hasznos e megjelenések 
kihasználása a tradicionálisabbak mellett.

A POS Media Célcsoport Hungary évente immár mintegy 30 innovatív eszközöket is alkalmazó pláza kampányt szervez, 
visszajáró ügyfelekkel, akik egyre inkább keresik az egyedi megoldásokat. „Aki egyszer elkezd hirdetni a plázákban, az 
általában folytatja is” – fogalmazott Lakfalvi Lívia, a POS Media Célcsoport Hungary Ambient Értékesítési vezetôje. A hirdetôk 
mellett a bevásárlóközpontok is egyre nyitottabbak a különleges OOH eszközök telepítésére, így ideálisnak mondható a 
helyzet, hiszen a keresleti oldal (hirdetôk), az ügynökségek és a hirdetési megoldásoknak helyet adó plázák is az innováció 
mellett vannak. A szállítói, médiatulajdonosi oldal számára tehát adott a lehetôség az új megoldások kifejlesztésére - erre 
pedig a POS Media Célcsoport Hungary örömmel vállalkozik, erôsítette meg Lakfalvi Lívia.

A WestEnd ügyvezetô igazgatója is a speciális megjelenések térnyerését várja, emellett technológia- és koncepcióváltást 
is jósol. Úgy véli, a hirdetôk egyre inkább használják majd a bevásárlóközpontok felületeit a termékhirdetéseken felül 
imázskampányokra is. „Azt szeretném, ha minél jobban sikerülne ezekkel az új módszerekkel hidat emelni a hirdetôk 
és a látogatók közé” – mondta el Prosits Attila. Az Ipsos a teljes reklámpiac átalakulását prognosztizálja, az új eszközök 
egyre inkább a régiekkel egyenrangúakká válnak. A reklámozók végsô célja mindig az lesz, hogy nagy tömegekhez minél 
hatékonyabban juttassák el üzeneteiket, erre pedig Hantosi Bálint szerint a jövôben is az out of home, ennek részeként pedig 
a pláza lesz a legalkalmasabb. A bevásárlóközpontok hatalmas mértékben változtatták meg a szórakozási szokásainkat,  
s to vábbra is egyre nagyobb szerepük lesz – fogalmazott a szakember.

Összefoglalás

A tömegmédia fragmentációja és a reklámkerülés, mint globális trendek mellett az OOH média, ezen belül a bevá-
sárlóközpontokban - a vásárlás helyén - való hirdetések népszerûek és hatékonyak a hirdetôk számára. A POS Media 
Célcsoport Hungary pláza megoldásait intenzíven alkalmazó Vodafone tapasztalata szerint a bevásárlóközponti megjele-
né sek elsôdlegesen közvetlenül az értékesítést tudják támogatni, s a sztenderd eszközök mellett érdemes a különleges 
megoldásokat is alkalmazni, amelyek mérésére megfelelô kutatási eszközök állnak már rendelkezésre. Életérzéseket 
közvetítô imázs kampányokra egyelôre nem nagyon használják a plázákat, viszont a bevásárlóközpontok közönségének 
nagy száma és kereskedelmileg fontos célcsoportok körében mutatott jó elérése miatt nemcsak a promóciók, hanem az 
image és pozícionáló aktivitásoknak is kiváló tere tud lenni. Innováció iránti igényben lehetôségben és készségben nincs 
hiány, a beszélgetés alapján mind a hirdetôi, mind a média valamint a pláza és a kutatói oldal is támogatja.

Az esettanulmányról

Az esettanulmány a POS Media Célcsoport Hungary és oldalaink, a Marketinginfo.hu és a Mediainfo.hu partnersége révén 
született meg, a WestEnd, Vodafone és az IPSOS közremûködésével. Az esettanulmány megírásában szaktudással és 
információkkal a segítségünkre volt:

Lakfalvi Lívia 

POS Media Célcsoport Hungary, 

Ambient Értékesítési Vezető

Garam Tamás

Vodafone Hungary Kft,

Media Manager

Prosits Attila 

WestEnd Ingatlanhasznosító 

és Üzemeltető Kft.,

Ügyvezető Igazgató

Nagy Dániel

Vodafone Hungary Kft, 

BTL & Retail Expert

Hantosi Bálint 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac-, 

és Véleménykutató Zrt.,

OOH Client Sector DirectorPusztai Enikô

POS Media Célcsoport Hungary, 

PR és Marketing Vezető

http://www.marketinginfo.hu
http://www.mediainfo.hu
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Imázsépítô funkcIóval 
bír a termékelhelyezés
MeGkopott Már a reNdsZerváltás utáNi próbálkoZások NeGatív hatása, És a NÉZÔk poZitívaN 

visZoNYulNak a terMÉkelhelYeZÉsheZ – sZáMol be a hirdetÉsi forMával kapcsolatos 

attitûdöket felMÉrÔ elsÔ kutatás tapasZtalatairól Melles kataliN, aZ ipsos classic Media 

clieNt sector directora.

     a többi reklámformához képest milyen a termékelhelyezés megítélése?

a termékelhelyezéssel kapcsolatos attitûdök témában végzett elsô alapozó kutatásunk-
ból az derült ki, hogy a tévénézôket nem irritálja ez a reklámozási forma, sôt úgy tûnik, 

hogy a termékelhelyezés diszkrét megjelenési formái kifejezetten tetszenek is a nézôk-

nek. természetesen a tényleges hatások mérésére konkrét, és összetettebb felmérés-

re van szükség, de az általános kezdeti fogadtatás így is jól körvonalazódik: már ebbôl  

a kutatásból is látható például, hogy a nézôk megítélése alapján jobban tolerálható egy 

termékelhelyezés sportközvetítésekben, illetve szappanoperákban, míg ezeknél sokkal 

zavaróbb például egy riportmûsorban.

Forrás: Ipsos, Product Placement Project, 2011.

 számítotok rá, hogy ez a késôbbiekben változni fog? Mennyire az újdonság erejének tudható be a pozitivitás?  

egyfelôl újdonság is, másfelôl pedig nem az a nézôk számára attól függetlenül, hogy a jogi szabályozás most 

tette ezt nyíltan lehetôvé. Mindenki találkozhatott már korábban is burkolt termékelhelyezésekkel fôként mozifil-

mekben, de természetesen most nagyobb arányban fordulnak elô a hazai tévémûsorokban. az általunk tapasztalt 
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pozitív lakossági attitûd azért is nagyon jó hír, mert úgy tûnik, megkopott már a rendszerváltás utáni próbálkozá-

sok negatív hatása (pl. familia kft, kisváros), ahol kevésbé szerencsés product placement megoldások voltak még 

jellemzôek. Valószínûleg a jövôben is lesznek jobb és kevésbé jó példák a termékelhelyezésekre, és valószínûleg 

mûfajonként, termékkategóriaként különbözô megoldásokra lesz szükség. ez azt is jelenti, hogy a fogyasztói 

attitûd sem lesz egységes, és attól, hogy valamely termék burkolt hirdetésben jelenik meg egy mûsorban, az még 

nem fogja azt jelenteni automatikusan, hogy hatékonyabb is a hirdetés.

 mennyire tudatosul a nézôkben a mûsorban elhelyezett termék? Befolyásolja-e mindezt a hirdetési forma 

újdonsága?

A reklámhatékonyság kutatásoknak természetesen fô kérdésköre, hogy egy reklámozott termék kapcsán mi 

tudatosul a nézôben, legyen szó akár hagyományos, akár burkolt vagy egyéb szponzorációs reklámtípusokról.  

A termékelhelyezés esetében nyilván sokszor nem is tudatosul a nézôkben az adott márka, de a nemzetközi 

tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy kreatívan beépített brand elhelyezésnek igencsak pozitív hatása lehet az 

adott márkára. A különbözô product placement megoldások egyébként leginkább imázsépítô funkcióval bírnak, 

és ez alapján növelik egy márka presztízsét. 

 A különbözô termékelhelyezési formák (aktív, passzív, stb.) közül melyik a leghatékonyabb? mennyire befo-

lyásolja a megjelenés értékét, hogy használat közben látjuk a terméket, esetleg szóban is említik a mûsorban?

Az alapozó kutatásunk alapján az derült ki, hogy direkt rákérdezéssel a nézôk nagy része azt támogatja, ha  

a termékelhelyezés diszkréten történik, azaz egy mûsor esetében inkább a háttérben jelenik meg egy márka, és 

nem része a cselekvésnek, illetve kedvezôbb a megítélése akkor is, ha szövegesen nincsen rá utalás. ezek a meg-

állapítások azonban nem feltétlenül igazak minden szituációban és mindig. Sok hatékonyságkutatást kell még 

ahhoz lefolytatni, hogy alaposan megismerjük a magyar nézôk attitûdjét a termékelhelyezés különbözô formáival 

kapcsolatban.

Forrás: Ipsos, Product Placement Project, 2011.

 Van-e különbség a tévés mûfajok között a termékelhelyezés elfogadottságát illetôen (pl. szívesebben látják 

valóságshowban, kevésbé sorozatokban)?
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 A nézôk szerint legkevésbé a vetélkedôkhöz, riportmûsorokhoz illik ez a fajta reklámozási eszköz, de jelenleg 

az elfogadottság ezen mûfajok esetében is elég magasnak mondható. leginkább elfogadottnak ítélték a sport 

közvetítések, a szappanoperák, a filmek és a valóság-showk esetében. Nyilvánvalóan terméktípusonként és a kü-

lönbözô konkrét megoldások szerint is eltéréseket fogunk majd tapasztalni a késôbbi kutatásainkban.

 jellegénél fogva inkább a nagy, már ismert márkanevek számára mûködik a termékelhelyezés?

igen, valószínûsíthetô, hogy az ismertebb brandek elônyben vannak, hiszen a product placement elsôsorban ak-

kor éri el hatását, ha a nézô be tudja azonosítani a márkát, és erre ilyen esetben nagyobb esély van. kisebb már-

káknál, azaz kevésbé ismert brandek esetében is alkalmazható, hiszen vannak erre nemzetközi példák, de ez 

esetben kreatívabb megoldásokra van szükség.

 milyen pluszt nyújt egy márkának a termékelhelyezés a hagyományosabb marketingeszközökhöz képest? 

leginkább hatékony kiegészítôje lehet a hagyományos spot  hirdetési formának,  már csak azért is, hiszen  

a meg jelenési gyakoriságban is igencsak eltér a két eszköz. A hagyományos spot hirdetések nyilván sokkal több 

megjelenést tesznek lehetôvé, viszont egy filmben elhelyezett termékelhelyezés ilyen szempontból korlátozott 

megjelenésszámmal bír. A kiegészítô jelleget erôsíti az is, hogy a product placement megoldások elsôsorban 

ismertség-növelô, imázsépítô funkcióval bírnak, de tartalmi üzenetek átadására korlátozottan alkalmasak, szem-

ben a hagyományos  spotokkal.

 Terveztek rendszeres méréseket a termékelhelyezéshez kapcsolódóan?

mivel ez most egy igen aktuális téma, és szeptembertôl sok saját készítésû tévémûsor indul több csatornán is,  

így adja magát a helyzet, hogy foglalkozzunk ezzel a témával.  Az ipsosnak a termékelhelyezés kutatására több-

féle megoldása van, reméljük, ezeket a magyar piacon is be tudjuk vezetni.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.mediainfo.hu/forum
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nagy hypE olcsón
A BmW már ÉVTiZeDek ÓTA Él A TermÉkelHelYeZÉS leHeTÔSÉGÉVel, iGAZ keVÉSBÉ TÉVÉS, iNkáBB 

mOZifilmeS kÖZeGBeN. jáVOr DáNiel SZÓViVÔ OSZTOTTA meG A cÉG TAPASZTAlATAiT.

 A BmW régi motorosnak számít a termékelhelyezés 

terén. Tapasztalataik szerint mi az, amit ezzel a marke-

tingeszközzel el lehet érni, másokkal viszont nem?

A BmW csoport kommunikációs mixében 1972 óta sze-

repel hivatalosan a termékelhelyezés, és napjainkig 

több száz filmben, tévésorozatban, videóklipben és 

videójátékban tûntek fel termékeink, minden esetben 

a központi márkastratégiához kapcsolódva. A termék-

elhelyezés segítségével rendkívül költséghatékonyan 

érhetôk el milliók, amellett, hogy általában nagy mé-

diaérdeklôdés is kíséri az efféle megjelenéseket. ez az 

eszköz egy mix részeként remek támogatást nyújthat 

a Pr-nek, a klasszikus hirdetéseknek, vagy akár a kö-

zösségi média jelenlétnek. 

 A hollywoodi szuperprodukciókon kívül szerepelte-

tik-e a márkát másféle alkotásokban is?

Évente több száz termékelhelyezésre vonatkozó meg-

keresés érkezik a BmW csoporthoz, ezekbôl 2009 

szep tembere óta 89 projektben jelentek meg terméke-

ink. A hollywoodi sikerfilmeken kívül TV-sorozatokban 

(pl. Született feleségek, melrose Place, A mentalista, 

NciS), videóklipekben (Taio cruz, jennifer lopez, katie 

Perry) és videójátékokban (Need for Speed sorozat) ta-

lálkozhatnak a nézôk a BmW és miNi termékeinkkel.

 Hogyan választanak filmet? Számítanak-e a tartal-

mi elemek?

általában a beérkezett megkeresések alapján, szak-

mai elbírálás után történik a projektek kiválasztása. 

Természetesen a tartalmi elemek rendkívül fonto-

sak a márkáink számára, mivel a termékelhelyezé-

sek célja az imázs építése, erôsítése. A termékelhe-

lyezésre vonatkozó fontos kritériumok egyike, hogy  

a jármû csak pozitív szerepben tûnhet fel, de nagy  

szerepet játszik többek között a film széleskörû ter-

jesztése, az ismert színészek, rendezôk szerepelteté-

se is.  Az autók összetörhetnek a forgatás során azzal  

a feltétellel, hogy az utasoknak nem esik bántódása.

 Hány autót szoktak adni egy filmhez? forgatás  

végén visszakapják azokat?

ez filmenként nagyon eltérô: az igények és a lehetô-

ségek alapján szállítjuk a kívánt számú autót vagy 

mo torkerékpárt.  Ha mindennapi körülmények között 

használták a jármûveket és azok jó állapotban vannak, 

akkor természetesen visszavesszük ôket, és átvizsgálás,  

illetve a szükséges javítások után fiatal használtautók-

ként, például a BmW Premium Selection programban 

értékesítjük ôket. A megállapodás alapján lehetôség 

nyílhat arra is, hogy az autókat véglegesen átadjuk,  

fôleg, ha azokat komoly terhelésnek vetették alá, eset-

leg megrongálódtak.

 2011-ben már a magyarországi televíziókban is  

szabad a pálya. Tervezik a megjelenést a tévé mû so-

rokban is?

egyelôre kivárunk ezzel a lehetôséggel, hiszen ehhez  

a nézôk még nincsenek hozzászokva, illetve egy prémi-
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véleménye van? szóljon hozzá!

um márka esetén nehéz olyan TV-mûsort találni, ahol 

viszonylag kicsi a célcsoport szórása a nézôközönség 

körében. Így egyelôre maradunk a klasszikusabb csa-

tornáknál, ahol célzottabb és már bevált elérést bizto-

síthatunk az üzeneteinknek.

 milyen kérdések, nehézségek merülnek fel a ter-

mé k elhelyezés során, amik más megoldások esetében 

nem?

A termékelhelyezés egy nagyon izgalmas és kihíváso-

kat rejtô megoldás minden kollégának, akit egy ilyen 

projektbe bevonnak. elsôként természetesen a már-

káért felelôs osztály vizsgálja meg, hogy egy ilyen 

együttmûködés egyáltalán a márka érdekeit szolgál-

ja-e vagy sem. Aztán egy nagyon hosszú egyeztetés 

kezdôdik a részletek tisztázása és a megállapodás tetô 

alá hozása érdekében. Hiszen a producer szemszögé-

bôl a legfontosabb részletek például az autók száma,  

a használat hossza, a feltételek, különösen az esetle-

ges sérülések esetén. míg a BmW csoport szemszögé-

bôl a legfontosabb részletek az autó szerepére, az 

autót felvonultató jelenetek hosszára és hangulatára, 

a garantált nézôszámra, illetve a keresztpromóciókra 

terjednek ki. ugyanakkor bármilyen részletes is lehet 

egy szerzôdés, egy filmforgatás esetén semmi sem 

100%-osan úgy alakul, ahogy az a forgatókönyvben, 

vagy a forgatási tervben szerepel.

Az egyik legemlékezetesebb termékelhelyezés a BmW 

csoport számára, a miNik igen hangsúlyos szerepe volt 

az Olasz meló címû filmben. itt az autókat vezetô szí-

nészek külön vezetési tréninget kaptak a miNis kollé-

gáktól, hiszen komoly vezetési tudást igénylô helyze-

tekben is vezették a kisautókat.

A BmW X5 szerepelt a Szellemíró (Ghost writer) címû 

filmben (r.: roman Polanski). Azért jó szó a „szere-

pelt”, mert ez egy jó példa arra, hogy a BmW csoportnál 

a kollégák igyekeznek a termékeket szervesen a fil-

mekbe illeszteni. Az autó egyik szolgáltatása ugyanis 

a connected Drive, amelynek egyik eleme, hogy a navi-

gáció megôrzi a már betáplált címeket. A fôhôs ennek 

köszönhetôen tudta rekonstruálni a meghalt szereplô 

utolsó napjait.

 marketingköltségvetésük mekkora hányadát fordít-

ják termékelhelyezésre, és mit terveznek a jövôre néz-

ve? Az autó(ko)n felül fizetnek a megjelenésekért?

A termékelhelyezés fontos részét képezi a marketing-

mixnek, konkrét számokról azonban nem tudunk 

nyilatkozni. A BmW csoport általában nem fizet  

a ter mékelhelyezésekért, viszont gyakorta köt barter 

megállapodásokat a készítôkkel, amikor határozott 

idôre jármûveket bocsát a stáb rendelkezésére.

Nemzetközi szinten a jövôben a BmW csoport a fo-

lyamatos együttmûködések folytatása mellett további 

projektben is meg kíván jelenni, és a termékelhelyezé-

sek mennyiségét is fokozni kívánja. célunk a hosszútá-

vú partnerségek kialakítása. 

http://www.mediainfo.hu/forum
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a vidEojátékokban is mûkÖdik 
a tErmékElhElyEzés – dE másképpEn

A SZámÍTÓGÉPeS ÉS eGYÉB PlATfOrmjáTÉkOkBAN iS SZOkáS HASZNálNi A TermÉkmeGjeleNÍTÉS 

eGYÉB mÉDiumOkBAN meGSZOkOTT, HAGYOmáNYOSNAk mONDHATÓ mÓDjáT. kuTATáSOk SZeriNT 

AZONBAN SOkkAl cÉlrAVeZeTÔBB eGY merÔBeN máSfÉle meGOlDáS AlkAlmAZáSA.

A Valenciai Gazdasági kutatóintézet munkatársai által 2010-ben elkészített tanulmányban a szakembe-

rek arra keresték a választ, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a tradicionális termékelhelyezés és a brandingelt 

tartalom hatékonysága a videojátékok terén. elôbbi esetben egy terméket helyezünk el valahol a játékban, vagy  

valamilyen módon utalunk egy márkára. utóbbiban azonban az egész játék egy termékmegjelenítésként mûködik, 

jó példák erre többek között a Disney történeteit és figuráit felhasználó szoftverek. játék közben a felhasználó 

közvetlen kapcsolatba kerül a cég egy karakterével, így sokkal jobban megjegyzi azt és magát a Disney márkát 

is - legalábbis a médiaóriás felmérésben részt vevô munkatársai ebben hisznek. A kutatásból az is kiderült, hogy 

az ilyen típusú termékelhelyezést a felhasználók kevésbé találják tolakodónak és erôltetettnek, mint a hagyomá-

nyos megközelítést, amikor legtöbbször azért „kilóg a lóláb”.

De egyáltalán hogyan hat ez a reklámtípus a videojátékokban? kutatások szerint a játékok igen jó terepei 

a termékelhelyezésnek, hiszen a programban elmerülô, az élménynek magukat átadó felhasználók reklámokkal 

szembeni pszichológiai „véderôi” is sokkal gyengébbek. egy olyan játék, amely teljes egészében egy adott márka 

körül forog, így könnyen tudja növelni a branddel szembeni tudatosságot. A játékokat használó fiatalabb korosz-

tály ráadásul nem is feltétlenül van tudatában annak, hogy reklámot lát, ezért sokkal befogadóbb lehet, mint más 

megoldások esetében.

mindez azonban kétélû fegyver, egy túlságosan tolakodó vagy átverésnek tûnô termékelhelyezés ronthat-

ja is a márka megítélését. Tapintatlannak pedig akkor fogják találni a megjelenítést a játékosok, ha az nem illik  

a tartalomhoz, vagy túl sokszor ismétlôdik a játék során. mindez egészen odáig vezethet, hogy a megcsömörlött 

fogyasztók teljes egészében elkerülik a márkát. A brandingelt tartalmak esetében ezzel szemben a játékosok 

mentálisan elôre felkészülnek arra, hogy egy adott márkával huzamosabb ideig fognak találkozni, tehát sokkal 

kevésbé érzik túlzásnak a népszerûsítést.

úgy tûnik tehát, hogy a „márkába öltöztetett” videojátékok minden tekintetben jobban mûködnek, mint  

a sima termékelhelyezés. Persze sokkal nagyobb befektetést is igényelnek, így leginkább azoknak a nagy multi-

nacionális cégeknek válhatnak be, amelyek képesek – és szoktak – nemzetközi terjesztésre ilyeneket létrehozni. 

A termékelhelyezésre egyébként nagyon sokféleképpen tudnak reagálni a különbözô kultúrák tagjai, ezért az 

ebbôl a szempontból homogénebb megoldás jobb eredményt hozhat a multik számára.

A tanulmány rámutat, hogy a termékelhelyezés tervezésekor nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelô cél-

csoportú játék kiválasztására. A Disney játékai például többnyire kisgyermekeknek vagy legfeljebb serdülôkorúak-

nak szólnak, ami egyfelôl behatárolja a népszerûsítésre érdemes termékek körét, másfelôl viszont az is igaz, hogy 

ez a korcsoport a legfogékonyabb a marketingüzenetekre, és szüleik vásárlásaira is hatással vannak. Vigyázni kell 
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azonban, mert számos országban külön törvények szabályozzák a fiatalkorúaknak szóló reklámozást, többnyire 

az általános szabályoknál szigorúbb módon.

fontos szem elôtt tartani, hogy a megjelenés gyakorisága mellett annak módja is sokat számít a márka 

percepciójának alakulásában. Nem mindegy, hogy mennyire hangsúlyosan látható a termék, illetve hogy passzív 

vagy aktív része-e az alkotásnak, vagyis csak látszik (esetleg hallatszik), vagy használják is a játékban, illetve hogy 

ki (melyik szereplô) és milyen módon használja.

A kutatási eredmények azt is alátámasztották, hogy a brandingelt játékok nemcsak a célcsoportban már 

elôzetesen meglévô márkatudatosság növelésére alkalmasak, hanem új fogyasztók bevonására, a terméket vagy 

márkát ismerôk körének bôvítésére is. általában persze eleve azért nyúlunk ezekhez a szoftverekhez, mert a ben-

ne szereplô karakterekrôl vagy a történetrôl már van valami elôzetes tudásunk, és ez alapján tartjuk kívánatosnak 

a játékot. A termékelhelyezés viszont általában véve – tehát nemcsak a videojátékokban – is úgy mûködik, hogy 

az üzenetet közvetítô csatorna és a márka egymást erôsíti, tehát a tartalomból kiderülnek információk a termék-

rôl is.

Az elmúlt tíz évben egyébként több mint triplájára nôtt a videojátékok piaca, a hirdetôk ezért egyre jobban 

vonzódnak ehhez a médiumhoz. A felület sajátossága miatt elsôsorban a gyerekek és a fiatal felnôttek, illetve  

a 34 évesnél nem idôsebbek érhetôk el ilyen módon.  Tavaly 700 millió dollárnál is többet költöttek a játékokban 

való megjelenésekre az uSA reklámozói, ezek többsége a fiatal férfiakat célozta meg. 

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.mediainfo.hu/forum
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tévés boszorkánykonyha: 
tErmékElhElyEzés és néhány
 varázsszó
A HAGYOmáNYOS TÉVÉrSZPOTOkNál iS fONTOS, HOGY meGfelelÔ mûSOrkÖrNYeZeTBeN jeleN je-

Nek meG. A TermÉkelHelYeZÉSNÉl AZONBAN miNDeZ ÉleTBeVáGÓ – VÉli mArcO Di GiOAccHiNO,  

A TermÉkelHelYeZÉSre SZAkOSODOTT mirriAD ÉrTÉkeSÍTÉSi AlelNÖke.

 

 A mirriAd innovatív termékelhelyezési (product 

place ment) megoldásokat kínál ügyfeleinek különbözô  

típusú videós tartalmakban. Hogyan képes ez a hirdeté-

si forma hozzáadott értéket biztosítani a márkáknak?

A varázsszó e területen az "asszociáció". Asszociáció  

a tartalommal, a helyszínnel, az adott jelenettel és  

a sze replôkkel, a platformból vagy a sugárzási idôbôl 

eredô zavaró tényezôk nélkül. 15 éve mérik az egye-

sült államokban a termékelhelyezés hatékonyságát,  

s azóta a Nielsen 54 százalékos növekedésrôl számolt 

be a márka visszaidézés terén azon esetekben, amikor 

a termékelhelyezés TV szpothoz vagy mûsor szponzo-

rációhoz kapcsolódik.

 mégis mennyi pénzt költenek a hirdetôk világszerte 

termékelhelyezésre, és mi várható az elkövetkezô öt 

évben?

A PQ media 2010-re 20 százalékos növekedést várt e 

területen. A 7,5 milliárd dolláros költés jelentôs része 

az egyesült államokra jut. 2014-re 14 milliárd dollár 

áramolhat a termékelhelyezésbe.

európában idáig a termékelhelyezésre szánt büdzsék 

leginkább barter vagy produkciós költségcsökkentés 

formájában jelentek meg, de az új szabályozás révén, 

amely megengedi a márka/termék egyértelmû megje-

lenítését, nagyobb részük válhat valódi reklámpénzzé. 

Szóval optimista vagyok, de mint minden piacon, itt is 

várni kell még a növekedésre.

 Nem gondolod, hogy a média- és reklámhatóságok 

meglehetôsen megnehezítik az életet ebben a szeg-

mensben?

ezzel csak egyetérteni tudok. különösen csalódást 

keltô számomra, hogy a helyi hatóságok a tartalom 

mûfaja és a termékek típusa szempontjából is aka-

dályokat állítanak. Például franciaországban nincs 

lehe tôség termékelhelyezésre valóságshowkban, míg  

a briteknél a sörök és a legtöbb snack típus nem alkal-

mazhat egyszerre hagyományos szpot vagy szponzo-

rációs, illetve termékelhelyezési megoldást.

A másik oldalról viszont nem szabályozták a termékel-

helyezési megoldások idôtartamát, ami pedig mindig 

is fontos kereskedelmi alap volt a tévéreklámoknál. 

És persze az sem hátrány, hogy már nem generálnak 

afféle termékelhelyezés fóbiát a fogyasztókban és  

a mûsorgyártókban.Ôszintén remélem, hogy a piaci ta-
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http://mirriad.com
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pasztalatok és igények hamar finomítják és kiegyenlítik 

a hatóságok kezdeti ellentmondásos viszonyulását.

 A hatóságok még nem tudják, mit gondoljanak errôl 

a területrôl, de hogyan viszonyulnak hozzá a fogyasz-

tók? készült arról kutatás, hogy milyen az attitûdjük  

a termékelhelyezés irányába, s az hogyan hat vásárlási 

döntéseikre?

2010 tavaszán a mirriAd az eddigi legnagyobb product 

placement kutatás partnere volt európában. ennek ke-

retében több mint 6000 nézô viselkedését és reakci-

óit vizsgáltuk a cég megoldásai kapcsán, melyeket az 

egyesült királyság két népszerû tévémûsorában he-

lyeztek el. Az eredmények kiválóak voltak a márkákkal 

kapcsolatos fogyasztói vélemények tekintetében: 71% 

helyénvalónak találta a márkák jelenlétét, 28% véle-

ménye javult a megjelenített márkákról, és 16% mondta 

azt már egy megjelenés után, hogy jobban érdeklôdik a 

termék megvásárlása iránt. Végül az összes nézô több 

mint 90 százaléka gondolta úgy, hogy a termékelhelye-

zések nem csökkentették a mûsorok élvezeti értékét.

 Hogyan érdemes és hogyan nem szabad termékel-

helyezéssel élni?

A második varázsszó az "alkalmazkodó készség", ami 

a megfelelô tartalom- és jelenetválasztásban mutat-

kozik meg. A mirriAdnál, és korábban az endemolnál 

is tapasztaltam, hogy a közönség milyen okosan meg 

tudja különböztetni, mi az, ami természetes és érté-

kes, s mi az, amit erôltetetten löknek a figyelme út-

jába. A megfelelô márka integráció egy televíziós so-

rozat teljes hosszában jelen van, hogy epizódonként 

építhesse tovább a hozzáadott értéket a hirdetô szá-

mára, együttmûködve más média megjelenésekkel.  

Az viszont egyáltalán nem mûködik, ha egy márkát  

egyetlen adásban mutogatunk hosszú percekig, mert 

annak negatív hatása van, szóval, kérem, ne tegyék!

véleménye van? szóljon hozzá!

ÜGY

30 MP SZPOT vS. TERMÉKElhElyEZÉS
szempont 30 mp szpot termékelhelyezés

a márka megjelenítésének 
idôtartama:

általában 30 másodperces 
reklám.
egy órában maximum 12 perc 
reklám összesen.

Akár fôszereplô is lehet a 
márka, rengeteg megjelenéssel

a kommunikáció jellege: Arculati/imázsreklám és 
konkrét, idôhöz kötött ajánlat, 
például árakció egyaránt 
elképzelhetô. emocionális és 
racionális érvelés is lehetséges. 
márkabevezetésre és márka - 
ismertség fenntartására is 
alkalmas.

elsôsorban arculati/imázs- 
reklám.Bôvebb termékismerte-
tésre, racionális érvelésre, 
elônyök megfogalmazá sára 
nincs lehetôség. leginkább 
márkaismert ség fenntartására, 
növelésére alkalmas, bár 
márkabevezetésben is fontos 
szerepet kaphat.

a fogyasztó, befogadó állapota: figyelem hiánya, egyéb
tevékenységek végzése, 
amikor megy a reklám

magas fokú figyelem, nyitottság.

Reklámzaj: Nagy zaj a reklámblokkon belül. (ma még) általában alacsony.

Forrás: Papp-váry Árpád, Reklámérték 2008. augusztus

http://www.mediainfo.hu/forum
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ahol a tErmékElhElyEzés 
már nEm újság
AZ AmerikAiAk már rÉG HOZZáSZOkTAk, HOGY A ZSûriTAGOk ÉS mûSOrVeZeTÔk cOcA-cOláS 

POHArAkBÓl OlTják SZOmjukAT. A NielSeN ADATAi SeGÍTSÉGÉVel ANNAk járTuNk uTáNA, AZ AmerikAi 

TAPASZTAlATOk AlAPjáN mire SZámÍTHATuNk iDeHAZA.

Ahogyan oly sok más hirdetési forma esetében, a termékelhelyezés terén is az egyesült államoké a mér-

tékadó és legérettebb piac. Az amerikai tévécsatornákon évtizedek óta megszokott jelenség, hogy a márkák  

részei a mûsoroknak, mára pedig a legújabb trend, hogy egy-egy termék vagy szolgáltatás köré írják a tartalmat 

(branded entertainment), hogy minél erôsebb legyen az integráció a mûsor és a márka között.

A termékelhelyezéseket rendszeresen monitorozó Nielsen 2010 során összesen 5381 komolyabb termék-

megjelenítést regisztrált Amerika tizenkét legnagyobb országos és kábelcsatornáján.  A 2006-hoz képest 22  

száza lékos növekedést produkáló hirdetési forma ráadásul nem vesztett varázsából: a piackutató szerint a meg-

jelenések számával párhuzamosan az emlékezeti hatás is emelkedett.

A termékelhelyezések több mint fele valóságshowkban jelenik meg az amerikai tévékben. Noha a nézôk ál-

ta lában jobban emlékeznek a vígjáték sorozatokban megjelenített márkákra, a valóságshowk a legalkalmasabbak 

rá, hogy pozitív irányba befolyásolják a közönség véleményét adott márkával vagy szolgáltatással kapcsolatban.

mindezt a megjelenések számadatai is alátámasztják: az idei év elsô negyedévében az öt legtöbb termék-

elhelyezést tartalmazó program mind a valóságshow kategóriából került ki. (Az ötbôl négynek magyar megfe-

lelôje is futott vagy fut jelenleg is, ami utalhat rá, mely mûsorokban számíthatunk itthon leginkább márkamegje-

lenítésre.)

A legtöbb termékelhelyezést tartalmazó mûsor (USA, 2011. I. negyedév)

Forrás: Nielsen

gaborjak.eva@mediainfo.hu

MûSOR NEvE
MAgyAR 
MEgFElElôjE

TÉvÉCSATORNA
TERMÉKMEgjElENÉSEK 
SZÁMA

1 American Idol Megasztár / Csillag születik / 
X-Faktor FOX 354

2 The Biggest loser A nagy fogyás NBC 238

3 Extreme Makeover: home 
Edition ÁlomÉpítôk ABC 147

4 The Celebrity Apprentice NBC 127

5 America’s Next Top Model Topmodell CW 103
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eredményeik alapján a Nielsen szakemberei hozzáteszik: a termékelhelyezés hatékonyságát a hosszú távú 

szponzoráció, a többszöri megjelenés és a szóbeli említés erôsíti igazán. Az emlékezeti hatást pedig leginkább a 

hagyományos szpotok és a termékelhelyezés együttes alkalmazása támogatja. 

A különbözô termékkategóriákat illetôen az amerikai tapasztalatok alapján a termékmegjelenítés bármi-

lyen márka számára mûködhet. Ahogyan a Nielsen alábbi toplistája is mutatja, a szolgáltatásoktól a tartós fo-

gyasztási cikkeken át, a napi fogyasztási cikkekig változatos szegmensek képviseltetik magukat a tévében.

A legtöbb termékelhelyezéssel rendelkezô márka (USA, 2011. I. negyedév)

Forrás: Nielsen

a tErmékElhElyEzés intEgrációját és hatékonyságát sEgítô tényEzôk 

véleménye van? szóljon hozzá!

MÁRKA KATEgÓRIA
TERMÉKMEgjElENÉSEK 
SZÁMA

1 Coca-Cola Üdítô
187

2 Chevrolet Személygépkocsi
133

3 AT&T Telekommunikáció
87

4 Everlast Ruházat
85

5 Apple Számítástechnika 76

A márka/termék 
szóbeli említése. 

A többszöri említés 
hatásosabb, mint 

az egyszeri.

A termékmegjelenítés 
idôtartama. A hossz még 

fontosabb, ha a márka 
csupán vizuálisan jelenik 

meg.

Többszöri megjelenés 
egy mûsorszám alatt. 

Az integrált termé - 
kel helyezések 

hatékonyabbak, mint
 az egyszeri 

megjelenések.

Termékhasználat. 
A fogyasztó figyelmét 
a márkára irányítja, ha 

a mûsor szereplôi 
használják is azt.

Teljes termékmegjele- 
nítés. A márkanevet vagy 

logót tisztán láthatóvá tévô 
termékelhelyezések 

sokkal hatékonyabbak, 
mint amikor valami takarja 

a megjelenítést.

http://www.mediainfo.hu/forum
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Republic
Group

szakmai partnerek:

Támogatóink:

MOM Kulturális központ
Október 20 – 21.
www.facebook.com/brandfestivalofficial

engagement stratégiák

hogyAN adj el 2012-ben?
nemzetközi 
reklámfesztivál 
partnereink:

Rohit Deshpande
professor of marketing at harvard business school
global branding & cross cultural marketing strategy:
kultúrafüggő kommunikáció, a termékértékesítés alapja

porter gale
Vice President of Marketing / Virgin America
Richard Branson Jobbkeze, A Virgin sales  
stratégiájának megteremtője

Early Bird
SAVE THE DATE

BUDAPEST 2011. 

AUGUSZTUS 30-ig. 

REGISZTRÁCIÓ:

www.brandfestival.hu

További Szekcióink: Generating revenue in the FMCG sector – Creative potential in the Pharma sector

Digital Creativity:

Andy Cameron JOhnny Bauer
Creative Director, Wieden + Kennedy

Az Interaktív Kommunikáció közismert alakja, a 
fogyasztói bevonás úttörője

head of strategy, droga5
cannes-i aranyoroszlánnal jutalmazott 

 digitális stratéga

Elisabeth Allaman 
International Olympic Committee (IOC), 

 Head of Commercial Affairs 

Franco Moretti
ADCE, creative director pantl péter

marquard media,
divízió vezető

Heller Gábor & 
Kaprinay Zoltán

Bónusz Brigád alapítók

Micky Denehy
EACA, Award MAnager

Lovas Levente
Vodafone Hungary,

Senior Proposition Manager

Barbara Krajnc
Golden Drum Executive Director Somodi Viktória

Ford Magyarország,  
 Regionális  Igazgató

Kakas Csaba
KuponVilág, Head of Sales

Shehryar Piracha
KuponVilág, Vezérigazgató 

Marek Hlavica
PIAF, Managing Director

Timár Szabolcs
GKIeNet,  

kutatási üzletágvezető

IGNACIO OREAMUNO 
ihaveanidea.com 

PRESIDENT

Engaging the World in 2012! 

Business Potential in Award Winning Ideas Customer Engagement in the Digital Landscape 

E-Commerce – Sales Stratégiák 2012!
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http://www.brandfestival.hu


TWiTTereN ÉS fAceBOOkON iS kÖVeTHeT miNkeT!
http://www.twitter.com/atM_interaktiv

http://www.facebook.com/atM.interaktiv

                 friSS HÍrekeT, 

POrTáljAiNkON!

OlVASSON 
PiAci iNfOrmáciÓkAT 

http://www.twitter.com/atM_interkativ
http://www.facebook.com/atM.interaktiv
http://www.marketinginfo.hu
http://www.mediainfo.hu



