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IMPreSSZuM

Az év hívószAvA?

Szexi. Népszerû. Trendi. Leginkább: megkerülhetetlen. ezekkel a szavak

kal lehet illetni az online videózás témakörét. Sokak szerint az online videó 

lesz 2014 legizgalmasabb, legtöbbet fejlôdô területe a médiapiacnak, mind 

tartalomszolgáltatói, mind reklám oldalról. Az online videót éppen ez teszi különösen 

érdekessé. Jelenléte, terjedése, fogyasztása érinti a tévécsatornáktól kezdve az 

online tartalomszolgáltatókon át, az ügynökségeket és a hirdetôket egyaránt. 

Az okoseszközök rohamos terjedésével akárki, akármit, akárhol megnézhet 

az interneten. Aki ebbôl kimarad, az lemarad. Belátták ezt a tévécsatornák is, akik 

egyre több tévémûsort tesznek elérhetôvé online felületeken. Sôt, tovább léptek:  

a Viasat online tartalommenedzsere, Jónás Milán beszél róla, hogy a csatornánál 

már készülnek kifejezetten és kizárólag az online felületen fogyasztható tartalmak.

A tévézéshez képest az online videózás jóval nagyobb hatalmat ad a nézô 

kezébe. Nem csak azt döntheti el, mit, hol és mikor néz meg, de például a YouTube 

felületén sok esetben azt is, hogy végignézie a reklámokat. ez jóval nagyobb kihívás 

elé állítja a hirdetôket és az ügynökségeket, hiszen csak azok a szpotok mûködnek jól, amik annyira izgalmasak és 

érdekesek, hogy a felhasználók saját akaratukból nézik végig – mondja vezércikkünkben Bíró Pál, a magyarországi 

YouTubeért felelôs tartalmi manager.

Kérdés, hogy akkor a tévés reklámfilmek mûködhetneke online közegben, vagy a netezôk meghódításához 

külön kreatív szükséges? Többek között errôl faggattuk az online értékesítôket. egy komoly kihívás mindenképp 

körvonalazódik: noha a filmes fogyasztás hasonló, a tévé és az online videó még nem rendelkezik egységes, 

összevethetô mérési rendszerrel. Ahogyan cikkünkbôl is kiderül, a hirdetôk leginkább erre, az egységes mérésre 

vágynakvárnak az online videózással kapcsolatban. Mert azzal mindenki egyetért, hogy az elkövetkezendô néhány 

évben ez lesz a legdinamikusabban fejlôdô szelete a reklámpiacnak.

Helyreigazítás: elôzô számunk „egy direktkampányhoz is bevállalósnak kell lenni” c. cikkében helytelenül 
azt írtuk, hogy a Hírek Média jelenlegi neve rich Media. A Hírek Média jelenlegi neve helyesen reachMedia.  
Az elírásért elnézést kérünk.

Gaborják Éva, fôszerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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a youtubevilág itthon
A magyarul hivatalosan alig két 

éve indult videómegosztó hazai 

eredményeirôl Bíró Pál, a magyar

országi YouTubeért felelôs tartal

mi manager beszélt lapunknak.

Ez egy nagyon szexi téma
Itthon az online videók mellett 

történô hirdetés értékesítése gye

rek cipôben jár. Az Indavideónál 

bíznak benne, hogy közel az online 

videókhoz illô reklámok kora.

Koncentráltabban figyel  
a nézô
Az online videó hirdetések számos 

elônnyel rendelkeznek a tévés 

reklámszpotok mellett. Jó lenne 

viszont egy egységes adatbázis  

mondja Szôcs réka.

az online 
mûsorfogyasztásé a jövô, 
de nagyképernyôn
Az elkövetkezô években az online 

tartalomfogyasztás irányába fog 

eltolódni a hangsúly, a hagyo

mányos televízió típushoz viszont 

ragaszkodnak a nézôk.
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papp pala lászló ProjektorPixels XII. / elektrográfia / 2005
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A ProjektorPixels sorozat, önmagára visszavetített élôkamerás, élôben effektezett, roncsolt,  
kevert videó montázsból kiragadott, befotózott képek, minimális további digitális manipulációt  

követô egyedi elektrográfiai sorozat.

http://www.kaposart.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=65
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 nem is olyan régen hangolták magyarra a YouTu-
be-ot. Mi volt a jelentôsége ennek a lépésnek?
2012 tavaszán hangolták Magyarországra a mérnökök 

az oldalt. ez a változás amellett, hogy kiemelt helyet 

biztosít a legnépszerûbb hazai videóknak, fontos lé

pés volt a tartalomkészítôk, tartalomsugárzók, hirdetôk  

és márkák számára is. A hazai hirdetôk így juthattak 

hozzá számukra korábban nem elérhetô innovatív  

hirdetési megoldásokhoz, többek között a True View 

formátumhoz.

ez kellett ahhoz is, hogy 2012 ôszétôl már azok, akik 

saját, jogtiszta videóikkal profi csatornát indítanak  

a YouTubeon, ha úgy döntenek, minden hónapban 

megkapják a videóik által generált reklámbevétel több 

mint felét.

 hogyan bôvült a profi tartalomszolgáltató és pré-
mium partnerek köre idehaza? Kik a legnagyobbak?
A hazai debütálás óta számos magyar médium  HVG, 

444, ATV, Joy  indított saját YouTube csatornát, és egy

re több magyar tehetség látja el folyamatosan újabb ré

szekkel csatornájuk rajongóit. Van olyan, akit már több 

mint 100 ezren követnek rendszeresen, csatornája né

zettsége pedig meghaladja a 10 milliót. 

Stratégiai fontosságú megállapodás volt a Magyar 

Labdarúgó Szövetséggel kötött megállapodás. A szö

vetség 2012 novembere óta mûködteti az MLSZ TVét  

a videómegosztón, amely mára több 10 ezer rendsze

res követôvel és több mint 4 milliós nézettséggel ren

delkezik. ezenfelül kiemelném még a közvetlenül az 

itthoni start után kötött megegyezést a Sziget Fesztivál 

szervezôivel, amelynek értelmében a még csak néhány 

hónapos magyar YouTube 2012 augusztusában élôben 

közvetítette a 20. jubileumi rendezvényt. A fellépôk  

a Sziget hivatalos YouTube csatornáján összesen több 

mint 4 millió megtekintést könyvelhettek el. A legtöb

ben európából követték a koncerteket, ezzel az élô 

közvetítés bekerült a legnépszerûbb európai zenei 

események közé a megosztón.

 Milyen a magyar tévécsatornák hivatalos jelenléte?
A magyarországi indulás óta a TV2, valamint a Magyar 

Televízió is rendelkezik YouTube csatornával, és nem

rég az rTL Klub is elindította hivatalos csatornáját. eh

hez a körhöz csatlakozott még az HBO, ahol vélhetôen 

sok újdonsággal találkozunk majd a jövôben.

 Milyen tartalmakat néznek leginkább a hazai You-
Tube felhasználók?

a youtubEvilág itthon
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gaborjak.eva@mediainfo.hu

A világ legnagyobb videómegosztója kevesebb mint tíz év alatt gyökeresen megváltoztatta az internet  
világát. A magyarul hivatalosan alig két éve indult YouTube hazai eredményeirôl Bíró Pál, a magyarországi 
YouTube-ért felelôs tartalmi manager beszélt lapunknak.

http://google-magyarorszag.blogspot.hu/2012/09/uj-sztarvilag-jon-magyarorszagon-barki.html
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Tavaly év végén elôször adtunk ki Magyarország ked

venceit bemutató toplistákat. A 2013as YouTube 

toplisták összeállításakor az egyes videók nézettsé

ge mellett azt is számításba vettük, mekkora hatással 

voltak azok az internetezôkre. Megosztások, paródiák,  

remixek és az eredeti videókra készített válaszvideók 

segítettek azonosítani az év videós toplistáit.

elmondható egyébként, hogy Magyarországra is meg

érkezett a nemzetközi trend: a YouTube elcsatorná

sodott. Az internetezôk már nem csak egyegy vide

ót néznek, hanem megkeresik kedvenc csatornáikat, 

hozzá juk rendszeresen visszatérnek, követik videóikat 

napról napra, hétrôl hétre.

 Melyik a legnépszerûbb reklámformátum a YouTu-
be-on?
A leginkább rendhagyó és különösen sikeres formátum 

a 2010 decemberében bevezetett TrueView videóhir

detések, amelyek a döntést a nézô kezébe adják. elô

ször a videóba ágyazott TrueView formátumot tesz

teltük, amely lehetôvé tette a nézô számára a videó 

elôtti hirdetés átugrását. Ha a hirdetést átugorják, azért  

a hirdetô nem fizet.  ezzel a reklámot, mint mûfajt is 

átalakítjuk: a YouTubeon csak az mûködik jól, ami any

nyira izgalmas, érdekes, annyira eltalálja a célcsoport 

ízlését, hogy a netezôk saját akaratukból nézik végig 

(pl. “Push Button to Add Drama”, “A crash course to 
shine”).

A siker viszont nem marad el. A True View formátum 

megtekintési aránya  tehát azoknak az aránya, akik 

úgy döntenek, hogy megnézik a hirdetést  folyamato

san 15–45 százalék között alakul. Hogy hazai példát is 

említsek: a Gemius 2012. novemberi kutatása alapján 

a djuice, 'Osztod vagy mondod?' kampánya tévében 

és YouTubeon egyszerre futott. Azoknál, akik végig

nézték a hirdetést a YouTubeon, mind a támogatott, 

mind a spontán reklámvisszaidézés szignifikánsan, 20 

százalékponttal magasabb volt, mint azoknál, akik csak 

tévében látták a reklámot (Forrás: Gemius, 2012. nov., 

reprezentatív mintán, Célcsoport: 1524.).

2013ban elôször egyébként a világ kedvenc videóinak 

tízes toplistáján három reklám videó is van: az evian 

Babies, Volvo Trucks, és Carrie the movie.

„a reklámot, mint műfajt is átalakítjuk”

viDeó CíMe YouTuBe CsATornA

1. Avicii - Wake Me Up PARÓDIA ! Pamkutya PamKutya

2. 
Attraction perform their stunning shadow act - Week 1 Auditions | Britain's 
Got Talent 2013

BritainsGotTalent09

3. Románia - Magyarország 3-0 Komlósy Csaba

4. Harlem Shake (original army edition) kennethaakonsen

5. Emotional baby! Too cute! Alain Leroux

6. How Animals Eat Their Food | MisterEpicMann MisterEpicMann

7. 
Shadow theatre of Attraction with a Great British montage | Final 2013 | 
Britain's Got Talent 2013

BritainsGotTalent09

8. Irigy Hónaljmirigy & ByeAlex - Az én hentesem (videó remix) BoldisBrothers

9. Polgár Peti - Szepesi Niki - Szexi úszónô dala musiXclub

10. Macklemore - Thrift Shop PARÓDIA ! Pamkutya PamKutya

MAgYArország KeDvenC YouTuBe viDeói 2013-BAn

forrás: YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=l8LhjfSNSmQ&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
https://www.youtube.com/watch?v=a4Fv98jttYA&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=JYkCa0lJE8s&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=4hpEnLtqUDg&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=nIsCs9_-LP8&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=qnydFmqHuVo&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=x1r9qNVqSrk&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=k5HRR3NkMwo&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=PalA7jUDh04&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=sLgb1zUPwrE&list=PLi7bcYmRQ1QJr1k2IS5rIFYPvcU4Fhl6C
http://www.youtube.com/watch?v=vzoFXZ5pT1w
http://www.youtube.com/watch?v=wMFqSjjnte0
http://www.youtube.com/watch?v=wMFqSjjnte0
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véleménye van? szóljon hozzá!

A YouTuBe száMoKBAn:

A YouTube-on világszerte havonta egY MilliárD ember néz videókat.

világszerte havonta hATMilliárD órányi videót néznek meg YouTube-on.

Percenként 100 óránYi - több mint 4 napnyi - videót töltenek fel világszerte  
YouTube-ra.

világszerte naponta TöBB MillióAn iratkoznak fel YouTube-csatornákra.

A YouTube a világ 56 országáBAn, 61 nYelven elérhetô.

A világon összességében naponta TöBB óránYi videót töltenek fel YouTube-ra, 
mint amennyit a három legnagyobb usA-beli televíziós csatorna az elmúlt öt évben 
összesen sugárzott.

TöBB MinT egYMillió profi YouTube csatornatulajdonos keres pénzt  
a YouTube-on világszerte.

Mára a YouTube videók TöBB MinT egYnegYeDéT mobileszközökön fogyasztják.

öT MérfölDKô A YouTuBe éleTéBen

Az elsô viDeó
Az elsô videót a videómegosztó egyik alapítója, Jawed Karim tette közzé 2005. Április 23án. Az „Én az  
állatkertben” címet viselô videó mindössze 19 másodperc, és Karimot mutatja a San diegoi állatkertben,  
az elefántok elôtt.

Az elsô Milliós viDeó
Pár hónappal az elsô videó után, 2005 szeptemberében futótûzként terjedt el az interneten a Nike reklám
ja, amely elsôként érte el a milliós megtekintést a YouTubeon. A klipben a brazil futballista, ronaldinho 
megkapja arany Nike cipôjét.

A google felvásároljA A YouTuBe-oT
A keresôóriás 2006 októberében vette meg a videómegosztót 1,65 milliárd dollárért. A YouTubenak akkori
ban mindössze 65 alkalmazottja volt.

MegjelenneK A reKláMoK
Az elsô hirdetések 2007 augusztusában jelentek meg a YouTube videókban. Az áttetszô bannerek a videók 
alsó 20 százalékát takarták, és kb. 1015 másodpercig voltak láthatóak.

élô KözveTíTéseK
2011 áprilisa óta a YouTubeon élô közvetítések is követhetôk. A videómegosztón megtekinthetôk például az 
olimpiai játékok, de élôben nézhették a felhasználók a brit trónörökös esküvôjét is, illetve idehaza a Sziget 
Fesztivál koncertjeit. 

forrás: Business insider  

1.

2.

3.
4.
5.

http://www.mediainfo.hu/forum
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jNQXAC9IVRw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i_JS1YG8H2c
http://www.businessinsider.com/key-turning-points-history-of-youtube-2013-2?op=1#ixzz2toMTcBGT
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Orosz Ba’ l 

FÔSZPONZOR: MÉDIA  FÔSZPONZOR:

TÁMOGATÓK:TÁMOGATÓK:

a korábbi bálok videója és az idei bál programja: www.oroszbal.hu
Vodka, pezsgô, kaviár

Orosz négyfogásos vacsora
Nyitótánc • Vacsorazene • Operett részletek

Világslágerek és orosz táncdalok • Balett fantázia • Táncverseny
Russian Standard vodka koktélok • Teaszalon a Demmers Tea kínálatával

A Szamos Csokoládé Mûhely pralinékóstolója • Bock borok • Tombola • Tánc hajnalig
Az Orosz Bál rendezôje (információ, jegyrendelés, jegyátvétel):

Rózsa PR Ügynökség Kft., 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A.
Mobil: +36 30 948 9638,  Tel: (+36 1) 413 0745, E-mail: media@rozsapr.hu

Szorolap 215x275_szponzor.indd   1 2014.02.13.   18:15:37

http://oroszbal.hu/
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gaborjak.eva@mediainfo.hu

az onlinE és a tévénézôK 
halmaza csaK Kis ponton 
azonos
A viasatnál a legsikeresebbnek azokat a mûsorokat tartják, amelyek minden platformon jól teljesítenek.  
nem véletlenül: a cégcsoport online videós szolgáltatása, a viasat Play majdnem minden operációs rend-
szeren és eszközön elérhetô – mondja jónás Milán, a viasat online tartalommenedzsere.

  Milyen tartalmak kerülnek fel a viasat Play-re, és 
azok meddig elérhetôk?
A Viasat Playen alapvetôen három típusra osztható  

a tartalom. A catchup (felzárkóztatás) szolgáltatásun

kon keresztül egykét hétig érhetô el a tartalom a té

vés sugárzást követôen. Így biztosítjuk a lehetôséget  

a nézôinknek, hogy a tévében elszalasztott epizódokat 

késôbbi idôpontban is megnézhessék. Az archív tévé 

szekcióban fôként a korábbi saját gyártású mûsoraink 

érhetôek el, ennek bôvítése folyamatos. A harmadik 

pillér a csak Playen látható saját gyártás, ezek számát 

is folyamatosan növeljük.

  online melyik tévémûsorok a legnépszerûbbek?
A legnépszerûbbek a filmek és a VIASAT3 saját gyár

tású mûsorai. utóbbiak közül 2013ból az Észbontók, 

A címlaplány epizódjai kiemelkedôek. emellett még 

mindig nagyon népszerû az Éden Hotel korábbi két 

évada is. Online nézôink körében nagy sikert aratott  

a dánsvéd koprodukcióban készült krimisorozat, A híd 

(Bron/Broen) elsô évada is. 

  Mennyiben más a sorrend a tévében legnézettebb 
mûsorokhoz képest?
A két platformot nem szoktuk ilyen módon összeha

sonlítani. Általánosságban elmondható, hogy a tévés 

sikerek online sikerek is egyben.

  Milyen eszközökön nézik leginkább az online vide-
ókat a felhasználók?
Statisztikáink szerint elsôdlegesen számítógépen (asz

tali számítógép és laptop) nézik a legtöbben tartalma

inkat, de a mobil eszközökön történô tartalomnézés 

is dinamikusan növekszik. Természetesen törekszünk  

a teljes platformfüggetlenségre: a Viasat Play majd

nem minden operációs rendszeren és eszközön elér

hetô, még okostévéken is.

 Mérik az online tartalmak nézettségét? Beleszá-
molják a tévés nézettségbe?
Mérjük az online tartalmak nézettségét, de ezt nem 

kezeljük egyben a tévés nézettséggel. Nagyon fon

tos számunkra tartalmaink online sikeressége, mégis,  

a legsikeresebbnek azokat a mûsorainkat tartjuk, ame

lyek minden platformon jól teljesítenek.

  Milyen felhasználói fogyasztás a jellemzôbb? el-
maradt epizódokat pótolnak a nézôk, vagy kiegészítô 
szórakozásként nézik az online videókat, esetleg 
vannak tartalmak, melyeket teljesen online fogyasz-
tanak?
Tapasztalataink azt mutatják, hogy az online és a té

vénézôk halmaza csak kis ponton azonos. Kínálunk  
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www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül
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    „Általánosságban elmondható, hogy 
       a tévés sikerek online sikerek is egyben.”

véleménye van? szóljon hozzá!

tartalmakat azoknak, akik a tévé kiegészítéseként  

kezelik a Viasat Playt és azoknak is, akik nem tévénézôk. 

emellett természetesen igyekszünk felhasználóinknak 

minél több, csak online elérhetô tartalmat kínálni.

  hogyan népszerûsítik a viasat Play szolgáltatást?
A VIASAT3 és VIASAT6 csatornákon, illetve online  

hirdetésekben is.

  van-e hirdetôi érdeklôdés az online elérhetô tartal-
mak iránt? Tervezik-e reklámok megjelentetését az 
online videókban?
ez már egy mûködô modell. A legnépszerûbb felüle

tünk a videók elôtt megjelenô preroll hirdetések. emel

lett – a standard display reklámokon kívül – applikáción 

belüli hirdetési megoldásokat is kínálunk. 

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

http://www.mediainfo.hu/forum
www.lampyon.com
www.lampyon.com
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a multitasKing 
fiataloK és a szEnioroK 
formáljáK a piacot
A magyar piac még erôsen tévé fókuszú, viszont – mint ahogy külföldön is - itthon is elterjedôben van a több-
képernyôs tartalomfogyasztás, amit a hirdetôk sem hagyhatnak figyelmen kívül. Az online videóhirdetések 
hazai helyzetérôl gazsó gábort, az evomedia sales house stratégiai partnerét faggattuk.

 Az MTvA és a viasat csoport digitális felületeit is 
önök értékesítik. Mennyire meggyôzhetôek a magyar 
hirdetôk, hogy online videótartalmak köré helyezzék 
el a hirdetéseket?
A magyar társadalom világviszonylatban is jelentôs, 

napi átlag öt órát néz tévét. A hirdetési piac ebbôl és az 

alacsony GrP árakból fakadólag erôsen tévé fókuszú 

idehaza. Nagy tömeget a legolcsóbban televízión ke

resztül lehet elérni. Kérdés milyen hatékonysággal, és 

ha célcsoportonként elemezzük, akkor milyen áron.  

A fiatalabb korosztály (1524 évesek) és egyre inkább 

a 1829 évesek a televíziót háttérben nézik (ponto

sabb talán a hallgatják kifejezés), és mellette multi

taskingolnak (neteznek a notebookjukon, faceboo

koznak a mobilon). Azaz a fiatalok egyre kevesebb 

idôt fordítanak a nézésére, így ôket tévéhirdetéssel 

nehezebb hatékonyan elérni. Ha megnézzük az online 

penetrációs mutatókat korcsoportos bontásban, akkor 

tisztán látszik, hogy az idôsebb, 50+ korosztályban lát

ható növekedés. ebbôl a korcsoportból egyre többen 

kapcsolódnak a hálóra, és egyre több idôt töltenek el 

ott, vagyis az ô tévézési szokásaik is változóban vannak.  

A hir detôk legdrágább kampányeszköze a TV szpot.  

Akár itthon, akár több országra, nemzetközi szinten  

forgatják filmjeiket, ezektôl várják a legnagyobb 

ered ményt és hatást, viszont ez drága mulatság.  

A reklá  mo  zók  alapvetô célja viszont, hogy kövessék  

a fogyasztó kat, így a szpotjukkal már nem csak a 

televízióban, hanem a neten, a mobilon, illetve 

a táb la gépen is egyre inkább megpróbálják elér

ni a potenciális vásárlóikat. Mindezek okán az on

line videótartalmak hirdetési szerepe az elmúlt 12 

évben felértékelôdött. A hirdetôk nemhogy megy

gyôzhetôek, hanem egyre inkább keresik az online 

videóhirdetési megoldásokat. Az utóbbi pár évben  

a hazai online minôségi videókínálat kellôen nagyra 

nôtt. Sokféle célcsoportot egyre növekvô eléréssel 

tudnak megvásárolni a hirdetôk az online videótérben.

 szponzorációs és videós hirdetések is elhelyez-
hetôek a tévécsatornák internetes tartalmainak  
környezetében. Melyik megoldás a népszerûbb  
jelenleg?
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Mindkettô népszerû, de más célt szolgálnak. A pre

roll, azaz a videótartalmak elôtt megjelenô általában 

30 mpes, az evomediában nem átugorható (TrueView) 

hirdetések a legnépszerûbbek jelenleg. Az elôbb em

lítettek miatt érthetô is, hiszen a hirdetôk a szpotjukat 

szeretnék minél több csatornán eljuttatni a célcsoport

hoz. Az is fontos, hogy teljesen más tartalomfogyasztá

si környezetben érhetôek el az emberek a neten, mint 

a tévé elôtt. A televízióban lineárisan fogyasztunk tar

talmat, amit megszakítanak a reklámok. A szpot blok

kok 1015 hirdetést tartalmaznak egymás után (rek

lámzajos környezet), és megszakítják a tartalmat, ami 

sokakat zavar (még akkor is, ha mára ehhez teljesen 

hozzászoktunk). Az interneten az emberek az általuk 

választott tartalmakat nézik meg (például sportössze

foglalókat, sorozatrészeket). A netezôt a hirdetô egy jól 

célozható pillanatban és tartalomkörnyezetben tudja 

elérni. A netes preroll szpotok, ahogy nevükbôl is ered 

a tartalom elôtt futnak le. Mi maximum egy hirdetést 

futtatunk egy videó elôtt, külföldön, példának okáért  

a német piacon 23 szpot is megél a tartalom elôtt, ott 

kivárják a netezôk. ez a megoldás a tévés hirdetések 

közül a „Csak egy reklám” szpothoz hasonló, vagyis 

kiemeli a hirdetôt a tömegbôl, vonzza a célcsoport fi

gyelmét, így sokkal könnyebben ér el hatást, mint egy 

hagyományos TV szpot blokk. A preroll megjelenést 

hosszabb videótartalmaknál midroll (például a Viasat 

Playen 4045 perces egy sorozatrész, ezt bôven meg

szakíthatja még egy reklám), valamint a tartalom végén 

postroll spot is követheti. 

A szponzoráció is keresett megoldás. ennek elônye, 

hogy amíg a netezô nézi a tartalmat, (ami minimum 

3 maximum 4045 perc) folyamatosan látja a hirdetô 

üzenetét. Jóformán beég az üzenet a fejébe. ennél  

a formátumnál kiemelten fontos, hogy statikus legyen, 

ne zavarja a videónézést, és minél inkább az oldalba il

leszkedô legyen. 

 Milyen hirdetôi szegmens fogékony az online  
videótartalom körüli reklámelhelyezésére?
egyelôre azok, akik a televízióban hirdetnek. Nekik 

egyszerû megoldás a TV szpot elhelyezése az online 

videók elôtt/között/mögött. Nem kell gyártási díjra 

sem sokat költeniük, nálunk elég, ha a digitalizált té

vészpotot elküldik a hirdetett termék landing url címé

vel. ugyanakkor meggyôzôdésem, hogy akár a kisebb 

KKVk is tudnának élni a videóhirdetési lehetôségek

kel. Termék videója, gyártási “hogyan készült” anyaga 

sokuknak van már most is a weboldalán. ezekbôl mi

niklippet összevágva máris használni tudják preroll 

szpotokra.

 Mennyire hatékonyak az online videó hirdetések  
a hagyományos tévés reklámszpotokhoz képest?
Azt gondolom, ma már követelmény, hogy multiplat

form megközelítéssel álljanak a hirdetôk a televíziós 

kampányaikhoz. Minden kutatás arra jut, hogy egy

szerre többféle eszközt használva fogyasztunk tartal

mat, így nem elég, ha csak az egyik eszközön hirdetünk. 

ugyanakkor tény, hogy a televízió nagy ereje hirdetési 

szempontból pont az, hogy évtizedek alatt kialakult 

és elfogadott hatékonyságmérési mechanizmusa és 

adata van. ezt online videóra egy az egyben nem lehet 

átültetni. Neten ugyanakkor sokkal többet látunk arról, 

hogy mennyi ideig néznek meg a userek egy videót, hol 

lépnek ki, hányszor nézik újra a tartalmat, mint a tévé

ben. A hazai online piac látogatottság auditálását végzô 

Gemiusban ma már stream mérések is vannak, azaz lát

ható, hogy az egyes videótartalomszolgáltató mennyi 

embert, milyen demográfiai bontásban ér el. ez a mé

diatervezéshez jó kiindulási alap, amit tovább tudunk 

cizellálni tartalom alapú célzással is (csak bizonyos te

matikájú tartalmak, vagy konkrét sorozatok környezeté

ben jelenik meg a hirdetô). A nagy médiaügynökségek 

döntô többsége a Gemius Adocean reklámszerverét 

használja a kampányok elemzésére. Felárasan, de már 

    „A fiatalokat egyre nehezebb 
      tévéhirdetéssel hatékonyan elérni.”
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igénybe vehetô demográfiai kampányelemzés is, azaz 

lassan eljutunk oda, hogy a televízió hatékonysághoz 

hasonló logikával a webes hirdetések hatékonysága  

is mérhetô, elemezhetô.

 Milyen célcsoporto(ka)t lehet leghatékonyabban 
elérni online videóval?
Mostanra idehaza is elég sok saját gyártású és minôségi 

online videótartalom áll rendelkezésre ahhoz, hogy ne 

kelljen különbséget tennünk az egyes célcsoportok kö

zött. A fiatalabb generáció (1524) a többi korosztályhoz 

képest átlag feletti idôt tölt a neten, így ôket minden

képp hatékonyan elérhetjük online videóval. ugyanak

kor a fôként a 2549 éves városi, átlagos jövedelemmel 

rendelkezôket célzó hírportálok döntô többsége gyárt 

saját videótartalmakat, vagyis ezt a célcsoportot is ki

válóan el lehet érni videóhirdetéssel. Tartalmi célzás

sal, vagy például az általunk kínált külföldi prémium 

magazin siteok videói elôtti preroll reklámokkal pe

dig akár niche célcsoportokat (nyelveket beszélô, sok

féle külföldi tartalmat fogyasztók) is elérhetjük online  

videóhirdetéssel.

 hogyan befolyásolja a videóhirdetéseket a mobil 
tartalomfogyasztás növekvô népszerûsége?
Tartalmat többféle eszközön fogyasztunk. Kifejezetten 

mobilra egyelôre nem gyárt idehaza senki tartalmat.  

A magas mobilinternet díjak miatt netezésre is óvato

san használják az emberek a mobiljukat. Igazán rob

banásszerû mobil videótartalom bôvülést akkortól 

várunk, amikortól a mobilinternet díjak nagy havi adat

forgalommal, országos 4G lefedettséggel és széles 

körben olcsón lesznek elérhetôek. Hogy ez mikorra 

várható? erre a mobilszolgáltatók tudják a választ, de 

szerintünk 23 évet még várnunk kell erre.

 Merre tart az online videóhirdetések piaca a jövô-
ben?
Minél több lesz a hazai, minôségi online videótartalom, 

annál nagyobb lesz ez a piac. Szintén a növekedést 

segíti a stream mérések bôvülése és új videóhirdetési 

formátumok hazai bevezetése is. emellett persze az  

is, hogy egyre több hirdetô próbálja ki, kezdi használni, 

és húzza be erre a piacra a konkurensét is.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.mediainfo.hu/forum
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mytv:  
a fiatal gEnEráció nyomában
Az új nemzedék körében az online médiafogyasztás egyre inkább elterjedôben van, amely döntôen okoské-
szüléken történik. A Telenor - követve a piaci trendet - ezért dobta piacra a MyTv szolgáltatást. Az innovatív 
megoldás hátterérôl faggattuk Takács zoltánt, a cég digitális szolgáltatásokért felelôs vezérigazgató-helyet-
tesét.

  Mit takar a MyTv szolgáltatás? Mi volt a cél a szol-
gáltatás megalkotásával?
A Telenor MyTV a változó felhasználói igényeket ki

elégítve egy szolgáltatásban nyújt élô televízióadást, 

valamint filmeket és sorozatokat kínáló videotékát.  

Az innovatív megoldás számítógépen, laptopon, mobi

lon, valamint tableten érhetô el internetkapcsolat segít

ségével. A szolgáltatásban elhelyezett tévécsatornák 

többségének mûsorai visszanézhetôk, így akár több 

napra visszamenôleg elérhetôk bizonyos tartalmak  

a mûsortárban, ahol adott ideig (17 napig)  külön díj 

nélkül  tetszôleges idôpontban újra megtekinthetôk.

Az online mobil médiafogyasztás egyre nagyobb teret 

nyer, a fogyasztók új nemzedéke mind több és hosz

szabb videótartalmat néz mobileszközein. A MyTV be

vezetésével és a Hipernet segítségével a szolgáltatás 

használói kiváló minôségben élvezhetnek egész estés 

mozifilmeket, népszerû tévésorozatokat, vagy akár az 

esti híradót élôben vagy felvételrôl, bárhol, bármikor.

  Mivel nyújt mást/többet, mint ha a tévécsatornák 
weboldalán keresztül nézi a felhasználó az elérhetô 
videótartalmakat?
Általános tapasztalat, hogy a tévécsatornák weboldalai 

nem kínálnak lineáris, azaz élô TV adást, és/vagy kor

látozottan érhetôk el videótartalmak. ezzel szemben 

a Telenor MyTV olyan teljes körû szolgáltatást kínál, 

amelyben 14 csatorna élô adása, 10 csatorna vissza

játszható tartalma és több mint kétezer órányi film és 

sorozat érhetô el akár négy különbözô típusú készü

léken – okostelefonon, táblagépen, laptopon és asz

tali számítógépen. A szolgáltatás és a használatához 

kapcsolódó adatforgalom február 28ig ingyenes, így 

kötöttség nélkül kipróbálható valamennyi Telenor elôfi

zetô számára.

  Miért látta szükségét egy telekommunikációs cég  
a voD szolgáltatás piacra dobását?
Az okoseszközök rohamos terjedése lényegében meg

állíthatatlan. Az okostelefonokon, táblagépeken már 

nemcsak az emailjeinket és a híreket nézzük meg, 

vagy a közösségi oldalakon idôzünk, hanem egyre több  
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videótartalmat is fogyasztunk. A fogyasztók igényeit  

és a világtrendeket figyelembe véve, innovatív vállalat

ként igyekszünk lépést tartani a technológia fejlôdésé

vel, és a lehetô legtöbb újdonságot elhozni ügyfele

ink számára. Hiszünk a mobilszórakoztatás jövôjében, 

ezért vezettük be elôször online zeneszolgáltatásun

kat, a deezert 2012 szeptemberében, majd a helytôl és 

idôtôl független tévézést nyújtó MyTVt.

  Milyen marketingcélokra használják?
ez egy folyamatosan és dinamikusan fejlôdô szolgálta

tás, mellyel a lehetô legjobb szórakozási lehetôséget  

kívánjuk nyújtani ügyfeleinknek, bárhol is legyenek. elôfi

zetôink maximális kiszolgálása az elsôdleges célunk.  

A jövôben alkalmazáson belüli értesítésekkel kívánjuk 

az ajánlott mûsorokra és filmekre, valamint egyéb hasz

nos információkra  például Facebook játékokra  felhív

ni a felhasználóink figyelmét.

  Mobileszközön hogyan alakul a videófogyasztás? 
inkább telefonon, vagy táblagépen nézünk online  
videókat?
Az okoseszközök folyamatos térnyerésével párhuza

mosan a tartalomfogyasztási szokások is változnak.  

A mobilos videómegtekintések száma 41 százalékkal 

nôtt 2013 elsô félévében. A rövidebb zenei videók mel

lett egyre többen néznek hosszabb tartalmakat is mobil 

eszközeiken, fôleg a teljesebb élményt nyújtó tablete

ken, amelyek népszerûsége folyamatosan nô.

A táblagépek aránya várhatóan idén is tovább nô, 2013 

harmadik negyedévében ugyanis 96 ezer tabletet  

értékesítettek hazánkban, ez 118 százalékos növekedés  

az elôzô év hasonló idôszakához képest. eközben  

a Telenor táblagépértékesítése megnégyszerezôdött 

tavaly év végén 2012höz képest.

  Úgy látom, a MyTv promóciós idôszak vége felé jár-
nak. (Az ingyenes promóciós idôszak 2013. november 
29-tôl 2014. februárt 28-ig tart.) Milyenek az eddigi 
eredmények?
A Telenor szolgáltatása tavaly november végén indult  

el, és csakúgy, mint a deezer, már a kezdetek óta nagy 

népszerûségnek örvend. Az elmúlt két hónapban több 

tízezer felhasználó próbálta ki a szolgáltatást, és úgy 

gondoljuk, hogy ez a szám tovább növekszik majd  

az elkövetkezô idôszakban is.

  Tervezik-e további tévécsatornák bevonását a kíná-
latba?
A tematikus csatornakínálat összeállításakor arra töre

kedtünk, hogy a mindenhol elérhetô adókhoz képest 

komplementer választékot tudjunk nyújtani. A kezdô 

kínálatot folyamatosan bôvítjük, hogy minél több tarta

lomból választhassanak az elôfizetôk.

„Az elmúlt két hónapban több 
    tízezer felhasználó próbálta ki  

    a szolgáltatást.”

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.mediainfo.hu/forum


172014. január – február   |  @M  |

O
N

LIN
E

 V
ID

E
Ó

palfi.karoly@cognit.hu

Ez Egy nagyon szExi téma
Az online videó témakörének körüljárásakor megkerülhetetlen tényezô a CeMP által mûködtetett indavideó.  
Milyen szerepet tölt be az oldal a hazai internetes közegben? hogyan látják ôk ezt a közeget? Milyen  
vál to zások várhatóak a közeljövôben? Prigyeni lénárd programigazgatót faggattuk. 

  hogyan indult az indavideó?
Az Indavideó a korábban videóbomb néven ismert szol

gáltatás akvizíciójával majd továbbfejlesztésével jött 

létre. A Blogteres csapat hozta létre, mint szolgáltatást. 

Úgy tudom, hogy amikor a költségek meghaladták a ké

szítôk üzemméretét, túladtak rajta. Az Index, illetve  

a mögötte álló CeMP csoport 2007ben vásárolta fel 

majd építette rá az Indavideó brandet.

   Milyen technikai kihívásokkal kellett megküzdeni 
az évek során?
A videókiszolgálás egyik legnagyobb kihívása, hogy 

nagy mennyiségû adatot kell tárolni. A szöveges és  

a képes anyagok tárolási mérete töredéke a videóanya

gokénak. Szóval nagy tárkapacitással kell rendelkez

ned, és persze az adatokat redundánsan kell eltenni, 

arra az esetre, ha elromlik egy eszköz. 

A második nagy kihívás, hogy a tartalmat el is kell jut

tatni a felhasználóhoz. A hôskorban az internet ala

csony sávszélessége komoly nehézséget jelentett ezen  

a téren. Az egyetlen megoldás az optimalizálás volt.  

Viszont ennek köszönhetôen számos új technológia 

nôtt ki ebbôl a kényszermegoldásból. 

Van még egy érdekes terület, amirôl nagyon keveset 

beszélnek, ez pedig a mérés. Nagyon fontos egy webes 

szolgáltatás esetén, hogy tudjuk, mennyien használják. 

Azt persze könnyû mérni, hányan indítanak el egy vide

ót, erre lehet is mérést programozni a lejátszóba, de fel

merül a kérdés, hogy pontosan mit is kell mérni?  Pl. az 

is fontos, hogy egy streamet pontosan meddig néznek.

Végezetül itt van még a több platformos jelenlét.  

A hôskorban egyszerû volt a fejlesztés, mert minden 

flashtechnológiával mûködött. A flash hosszú ideig 

egyeduralkodó volt a piacon, az új készülékek viszont 

már nem támogatják. Új megoldásokat hoztak maguk

kal, és ez talán a kor legnagyobb kihívása. Megoldani  

a multiplatformos jelenlétet. 

   Mit látsz, az internetes közeg miben változott  
az elmúlt öt évben?
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„Nagyon bízunk benne, hogy eljön  
 hamarosan az online videókhoz illô  
              reklámok kora.”
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Nehéz erre válaszolni, mert szerintem a weben minden 

sokkal gyorsabban történik, mint bármely más iparág

ban. Nagyon intenzíven éljük meg a napokat, heteket. 

Gyorsan jönnek az új technológiák, illetve helyesebb 

lenne úgy fogalmazni, hogy gyorsan kerülnek a felszín

re szexi dolgok, amikre mindenki ráugrik a szakmában. 

A mi oldalunkról egy fontos dolog változott, mióta bele

fogtunk: az idô múlásával az üzleti sikeresség, és ennek 

mérése egyre intenzívebb kérdôjelekké válnak. 

   és ezzel a kreatív szempontok egyre inkább háttér-
be szorulnak?
Nem. A kreativitás és fôleg a felülettervezés teljesen új 

dimenziókat kapott az elmúlt két évben. Mi már ebben 

élünk. Kis túlzással mondhatjuk, hogy kutatásfejlesz

tés minden pillanatunk. 

   Az online videózási szokásokban milyen változá-
sok zajlanak?
egyértelmûen nôtt az online videót fogyasztók száma. 

A hôskorban nagyon kevés tartalom volt elérhetô. Most 

a kínálat is rohamléptekben nô. 

emellett a webes fogyasztás idôbeni eloszlása is egyre 

változatosabb. Például az online videó fogyasztásnak 

van egy olyan koncentrációja, amellyel a televízió nem 

tud versenyezni. ez pedig az idô, amit az emberek nap 

közben a munkahelyükön a számítógép elôtt töltenek. 

Összességében az online videó egyre nagyobb szeletet 

hasít ki a felhasználók idejébôl.   

  Milyennek látod az online hirdetések helyzetét  
a videókon belül?
ez egy nagyon szexi téma, és mi itt az Indavideónál 

örülünk, hogy azzá vált 2014ben, mert azt gondoljuk, 

hogy Magyarországon az online videók mellett történô 

hirdetés értékesítése gyerekcipôben jár. Nagyon bízunk 

benne, hogy eljön hamarosan az online videókhoz illô 

reklámok kora. 

Az a baj, hogy a weben a tradicionális hirdetô banner

ben gondolkodik, super banner, billboard, halfpage, stb.  

A video más mûfaj. A pre, mid, vagy postroll videók 

létrehozási költsége fajlagosan magasabb, mint egy 

banneré. Így az ilyen típusú reklámok ritkábban kerül

nek elô a hirdetôi oldalról. Kevésbé érezik költséghaté

konynak a megrendelôk.  

Mi azt szeretnénk látni, hogy ilyen hirdetésekre lesz 

szükség, és reméljük, hogy a technológia és az ügynök

ségek ezt olyan költségen is tudják majd szolgáltatni, 

ami mindenkinek jó lesz, és kialakul egy olyan sziszté

ma, ami a felhasználónak is elfogadható. 

  hogyan lehet menedzselni, hogy a káros vagy sértô 
tartalmak ne kerüljenek fel?
Azt nem lehet elérni, hogy ne kerüljenek fel. A tarta

lom felkerül, mi maximum szankcionálni tudjuk. erre 

van egy feljelentési mechanizmus. Az így elénk kerülô 

eseteket megvizsgáljuk, és ha kell, le is szedjük. A mai  

magyar törvényeket egyértelmûen sértô anyagokat 

azonnal eltávolítjuk az úgynevezett „notice and take

down” elv szerint. 

  Melyik videók a legnépszerûbbek?
Önmagában a népszerûség is érdekes kérdés. A fent  

vázolt mérési változókon kívül az sem mindegy, hogy 

mióta van fent egy videó. Az, amelyik 10 éve él egy hon

lapon, nyilván magasabb nézettséggel rendelkezik, 

mint az, amelyik tegnap került fel. 

Összességében elmondható, hogy a legnépszerûbb 

videók mindig valamilyen hullám, valamilyen „hype”  

hátán érkeznek. A nagyon jól megcsinált humoros vide

ók mindig népszerûek, ahogy az erotikus tartalmak is. 

véleménye van? szóljon hozzá!

„Kis túlzással mondhatjuk, hogy  
          kutatás-fejlesztés minden 
                        pillanatunk.”

http://www.mediainfo.hu/forum
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érEtt Korban
Az online hirdetések egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a reklámtortából. A folyamatosan növekvô  
szegmens messze van még a zenittôl, növekedésében pedig egyre nagyobb szerepet játszik az online videós 
hirdetési alág. ez utóbbi jelenjérôl és jövôjérôl beszélgettünk szutor ferenccel, az Adverticum vezér-
igazgató-helyettesével.

 Milyen a hazai piacon az online videóhirdetések 
helyzete és részesedése?
Sajnos pontos adat nem áll rendelkezésre, hiszen 

ilyen jellegû kutatás a hazai piacra nem készült. Az  

a nem zetközi trendeken is jól látszik, hogy az online 

dis play hirdetések világában két erôsen fejlôdô cso

port van. Az egyik a mobil, a másik pedig a videóhirde

tések szegmense. A mobil hirdetési költések 2012óta 

külön szerepelnek az IAB által kiadott AdeXben, de  

a videóhirdetések még a display kategóriába tartoznak 

a klasszikus bannermegjelenésekkel együtt, oda mérik 

ôket, ha úgy tetszik. 

A két fejlôdési irány összefügg. Az okostelefonok és  

a tabletek terjedésévek átalakulnak a tartalomfogyasz

tási szokások, egyre több videót fogyasztanak az embe

rek, és ahogy nô a videófogyasztás aránya, evidens, hogy 

ezzel párhuzamosan nô a videóhirdetések aránya is.  

  hogyan lehet osztályozni az online videóhirdeté-
seket?
Két fô részre bonthatjuk a videóhirdetéseket. egyrészt 

vannak a vírusvideók vagy videóreklámnak készített 

szpotok, ezeket általában kifejezetten erre a célra for

gatják, hiszen felépítésben és idôben is mások az el

várások, mint mondjuk egy TVs szpotnál. Önállóan 

jelennek meg a videómegosztókon, vagy a közösségi 

oldalakon.

A másik, az elôzônél nagyobb kategória a pre roll és 

post roll hirdetések köre. A legtöbbször a TVs szpotok 

kicsit átrendezett, illetve hosszabb verziói kerülnek ide. 

Míg tévénél 1520 másodperc áll rendelkezésre általá

ban, az interneten ennél hosszabb is lehet egy szpot, 

bár meg kell jegyezni, hogy általában az elsô 510 má

sodperc után átugorható a hirdetés. A hazai piacon rit

kább a kifejezetten internetre forgatott videóreklám, 

fôleg azért, mert igen drága az elkészítés.

  Melyek azok a célok, amelyek elérésére alkal-
mas ez a hirdetési forma, és melyek azok, amelyekre 
nem?
Viszonylag nagy költsége van egy jó szpot elkészíté

sének, ezért csak a nagyobb márkák tehetik meg, hogy 

egyegy termékre hegyezzék ki szpotjaikat. Nyilván ez 

kevésbé igaz a prerollpostroll vonalra, ahol sokszor 

egyszerû kis animációk futhatnak. Ott akár direkt ter

méket is lehet hirdetni, de nem ez az általános. 

  relatív új eszközrôl beszélünk. Kijelenthetô, 
hogy értett korban van?
 Azt hiszem, érett korban van. A YouTube 201113 kö

zött 129 százalékos bevételnövekedést ért el. A hazai 

szereplôk felületeit is megnézhetjük, az Indavide
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ót, a Videát vagy a nagyobb tévécsatornák honlapjait.  

Azt látjuk, hogy jelentôs „inventory” érhetô el, és ren

geteg hirdetést fut is ezeken a felületeken.

  Mely formák a legnépszerûbbek a hazai piacon? 
Az olcsóbbak?
Igen, leginkább a pre, és a post roll. de ez nem csak 

nálunk van így. A minap került a kezembe egy kuta

tás az angol piac online reklámvideós megoszlásáról.  

A social video 7 százalékon állt, az egyéb kategória 1 szá

zalékot tett ki, a pre roll/post roll pedig 92 százalékot. 

  hasonló lehet az arány nálunk is?
Valószínûleg igen, mondjuk a hazai piacon biztosan 

alacsonyabb az online videók részesedése, mint nyu

gaton, de az arányok hasonlóak lehetnek és a trendeket 

is követjük.

  Mik a szegmens fejlôdésének a fô irányai? Miben 
lesz más, mondjuk három vagy öt év múlva?
Az látszik, hogy a szektor erôteljesen fejlôdik. NagyBri

tanniában konkrétan 100 százalékot nôtt 2012 elsô fél

éve és 2013 elsô féléve között. ez azt jelenti, hogy egy 

év alatt megduplázódtak a videós költések. Nálunk is 

nagy fejlôdés várható. Hogy pontosan három év múlva 

mi lesz az irány, az jó kérdés, de biztos vagyok benne, 

hogy erôsen változnak majd a tartalomfogyasztási szo

kások.

A folyamat már most megindult. egyre jobban tolódunk 

a mobilok és a tabletek irányába. ezeken az eszközö

kön sokkal egyszerûbb megnézni egy párperces videót, 

mint elolvasni egy hosszú tanulmányt. Tehát a videók 

szépen lassan egyre nagyobb teret nyernek majd. 

Vannak videós hirdetési formák, amik most bontogatják 

szárnyaikat. Ilyen például a mid roll, ami egyelôre még 

nem igazán elterjedt. Az a lényege, hogy megszakad  

a megtekintett tartalom, mint mondjuk az esti film rek

lámszüneténél, és lemegy egy vagy több hirdetés. ez 

persze igen zavaró, de ha telítôdnek a felületek, akkor 

be kell majd vetni ezt a formát is. Szintén ilyen megol

dás a videó take over, amikor nem csak a videó hirde

tés ablakában látjuk a spotot, hanem a teljes webol

dal háttereként, vagy akár teljes képernyôn a tartalom 

elôtt. Mivel az arányok a fent említett módon tolódnak, 

egyre nagyobb részt hasít majd az online videó a hir

detési bevételekbôl, így az ilyen agresszívabb hirdetési 

formák minden bizonnyal megerôsödnek.  

 Milyen messze vagyunk ennek a tetôzésétôl?
Az egész digitális költés messze van a zenittôl. Ameri

kában és Magyarországon is a reklámtorta kb. 20 száza

lékát teszi ki, NagyBritanniában  ami igen fejlett piac  

kb. 30at. Évrôl évre nô a szektor, és ezen belül a videó 

még gyorsabb ütemben növekszik. Olyan trendeket 

még nem is említettünk, mint az okostévé, ahol majd 

nagy szerepet kap az ondemand video, azaz amikor a 

fogyasztók nem egy elôre összeállított mûsorstruktú

rát kapnak, hanem maguknak rakják össze a néznivalót.  

 Mitôl lesz egy online hirdetési videó kivételes? 
Milyen kritériumoknak kell megfelelnie?
Fontos egyrészt a kreativitás. Nemrég bejárta a vilá

got a magyar énekesnô klipje, akit a dal alatt realtime 

photshoppoltak (Boggie – a szerk.). Itt a kreatív ötlet és  

a megvalósítás adta a sikert. Az említett példa nem 

konkrét hirdetés, de olyat is említhetünk, hiszen bizto

san mindenki emlékszik Jan Claude Van damme, Vol

vós mutatványára. Persze ezeken a spotokon komoly 

stábok dolgoznak, nagy költségvetéssel. de ha nincs 

meg a megfelelô ötlet, akkor minden hiába. ez minden 

hirdetésnél így van, de talán ez az a szegmens, ahol  

ez a leginkább érezhetô. egy jó banner akkor sem 

osztanak meg az emberek, ha az nagyon ütôs. egy 

szuper kreatív Pr cikket sem fog senki továbbküldeni 

az összes ismerôsének, de ha Van damme a lemenô 

nap fényében két kamion visszapillantó tükrén áll…  

na, az más.

Azért van itt egy érdekes tendencia. Ha megnéznénk 

2012 legemlékezetesebb online videós hirdetéseit, 

510 darabot tudnánk kiemelni. Most ott tartunk, hogy 

minden hónapban van egykét olyan szpot, amitôl mil

liók álla esik le. ebbôl fakad, hogy egyre nehezebb ki

magaslóan jót produkálni, de talán nem is kell, hiszen 

mostanra a top 10 videó mindegyike több emberhez jut 

el, mint három éve a legnézettebb szpot.   

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.mediainfo.hu/forum
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A digitális világbAn 
A kép és A videó
mint kommunikációs eszköz 
Csííz – A hónap babája címmel indított játékot a tescobaba.hu portál. A POS Services Kft., a Tesco online  
üzletágának kizárólagos értékesítôje folyamatosan újabb tartalommal színesíti partnere site-ját.

 A mára Európa legnagyobb kiskereske-

delmi média csoportjává nôtt POS Services 

és a Tesco Global Zrt. tavaly április óta mû-

ködik együtt a digitális vonalon. A hipermar-

ket - korábban már mûködô - baba oldala 

egy éve kapott új arculatot, azóta a felület 

– kismamák bevonásával - sorozatos fej-

lesztéseken esett át, aminek elsô szakasza  

az év végén fejezôdött be.

Az egyre nagyobb népszerûségnek ör-

vendô portál cikkekkel, kalkulátorokkal 

és hasznos tanácsokkal szolgál gyerme-

ket váró, vagy gyermekét gondozó, nevelô 

szülôknek, emellett öltözködési vagy táp-

lálkozási ötleteket is ad. A portál folyama-

tosan bôvülô alkalmazás-készlete egy-

re több területen nyújt segítséget ebben  

a varázs latos, de sokszor bonyolultnak tûnô 

idôszakban.  A tescobaba.hu baba-mama 

portál ebben a hónapban babaszépség  

versenyt indított.

A digitális világban a kép és videó, mint 

kommunikációs eszköz, egyre nagyobb sze-

repet kap. Ez különösen igaz a kisgyerme-

kekkel kapcsolatos témákra. Hiszen ki ne nézegetné szívesen mosolygós, játszó vagy fülig spenótos babák fotóit? 

Ezt az irányt igyekszik követni a tescobaba.hu is. 

 A február elején induló Tesco Babahetekkel nem véletlenül egy idôben induló alkalmazásban a regisztrált fel-

használók gyermekük fényképének és adatainak feltöltésével nevezhetnek. A nevezést követôen lehet a feltöltött 

babákra szavazni.  A legtöbb szavazatot kapott baba lesz a Hónap babája. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy  

a következô hónapban a nyertes baba lesz a Tesco akciós újság baba oldalának arca. A nyertes baba képét feltöltô 

szülô, nagyszülô pedig nagy értékû ajándékcsomagot nyer.

 

http://www.tescobaba.hu/
http://www.tescobaba.hu/
http://www.tescobaba.hu/
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Aki a fent leírt módon nem vesz részt a játékban, de szeretne szavazni, az – szintén a regisztrációt követôen – 

megteheti. Megéri szavazni, mert a szavazók között Tesco utalványok kerülnek kisorsolásra.

A játék a Facebookkal is összekapcsolódik: a nevezett baba képét meg lehet osztani az ismerôsökkel,  

és ily módon lehet ôket is biztatni, hogy szavazzanak kedvenc babánkra, ezzel is növelve a nyerési esélyt. A közös

ségi portálon való megosztással a felhasználók azt is tudathatják barátaikkal, hogy kire szavaztak.

A babaszépségversenyrôl a tescobaba.hu portálon, a portál által küldött hírlevelekben, a Tesco újságokban  

és a Tesco Facebookoldalán is lehet tájékozódni.

véleménye van? szóljon hozzá!

„A portál folyamatosan bövűlő alkal-
mazás-készlete egyre több területen       
                          nyújt segítségét.”

http://pos-services.hu/honlap
http://www.mediainfo.hu/forum
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KoncEntráltabban  
figyEl a nézô
Az online videó hirdetések számos elônnyel rendelkeznek a tévés reklámszpotok mellett. jó lenne viszont 
egy egységes adatbázis, ami segítené a kampányelemzést – mondja szôcs réka, a videohouse üzletfej-
lesztési vezetôje.

gaborjak.eva@mediainfo.hu

  vannak, akik azzal érvelnek az online videó 
hirdetések mellett, hogy a tévés kreatívok egyszerûen 
felhasználhatók az interneten is. Te mit gondolsz 
errôl?
Igen, már kész kreatív anyagokat tudunk elhelyezni 

videós tartalmak elôtt, után és közben. de nem csak 

ez az elônye van az online videós hirdetésnek. Sokkal 

koncentráltabb figyelemmel találkozunk a felhasználó 

részérôl, aki konkrét tartalomért érkezik a videós 

oldalra. A mi rendszerünk nagyon "ügyfélbarát", 

hiszen az átugró gombot csak 30 másodperc után 

tesszük ki. A felhasználó biztosan végignézi a hirdetést 

annak érdekében, hogy a hôn vágyott tartalomhoz 

hozzájuthasson. Sokkal felhasználóbarátabb, mint  

a tévékben található reklámbreakek, hiszen itt csak 

egy spotot kell végignéznie a usernek, mielôtt elindul 

a videó. Itt halkan jegyezném meg, hogy külföldi 

oldalakon már rendes breakek kerültek kialakításra 

videók elôtt, közben és után. remélhetôen, mi is ebbe 

az irányba haladunk.  Hiszen a nagy elônye a videós 

hirdetésnek a potenciális interaktivitás, a felhasználó 

involválása már a reklám megtekintése alatt. Látunk 

erre nagyon vonzó és kreatív megoldásokat nap mint 

nap. 

emellett egyre több ügynökség és ügyfél dolgozik 

azon, hogy mivel tévés tartalmakról lévén elsôsorban 

szó, a televíziós kampányaik kiegészítéseként online 

videós kampányokat is futtatnak, majd ennek értéke

léséhez online GrPt számolnak. Jó lenne, ha a piac 

minél elôbb konszenzusra jutna ebben a témában, és 

ugyanúgy számolna mindenki, és fogadná el a hozzá

adott értékeket.

  Mit tud az online videó, amit a tévé nem?
Limitált spotszám egyegy videós tartalom elôtt, kon

centráltabb figyelem, ebbôl adódóan visszaidézés.  

És ahogy korábban említettem: az interaktív spotok  

esetében a felhasználó azonnali involválása. 

  Az iAB szándéka sztenderdizálni az online videó 
hirdetéseket. hol tart ez a folyamat?
Az IAB 2005 óta végez szabványosítási tevékenységet 

az online videóhirdetésekkel kapcsolatban. Az iAB.net 
site- on elérhetôk a VAST, VPAId és VMAP protokollok, 

a hirdetések mérésével és a hirdetési formátumokkal 

kapcsolatos tudnivalók. A közelmúltban elkészült az 

innovatív formátumokat tartalmazó Video rising Stars 

eszközkészlet is. A szabványok értelemszerûen ajánlá

sok, és nem mindenkire kötelezô érvényû szabályok.
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http://www.iab.net/guidelines/508676/digitalvideo
http://www.iab.net/guidelines/508676/digitalvideo
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  Mennyire jelent gondot, hogy nincs egységes  
mérés?
Jelent is és nem is, hiszen minden egyes kampány ese

tében van egy elfogadott mérés, ami alapján a kampány 

számlázásra kerül. Jó lenne viszont egy olyan adatbázis, 

ahol ugyanúgy, mint a tévé esetében, a korábbi kampá

nyokat, nem csak a sajátjainkat, tudnánk mi is és az ügy

felek, ügynökségek elemezni, és a jövôbeni kampányok 

tervezésénél felhasználni. Nagyon jó lenne, ha nem

csak a videós kampányokat látnánk, hanem akár együtt 

az adott kampányok tévés megjelenéseivel együtt.

  jellemzôen milyen hirdetôk élnek az online videó 
hirdetési lehetôségekkel? Kiknek ajánlanád még?

egyre szélesebb az ügyfélkör szerencsére. És  

mindenkinek ajánljuk a kis hirdetôktôl kezdve, akik ke

vés budgettel rendelkeznek, és szeretnének spotokat 

futtatni, mivel a tévés megjelenéshez nem elég a költ

ségük, és a nagy hirdetôknek ugyanúgy, az egyéb meg

jelenéseik mellé kiegészítésnek.

   szerinted mikorra lesz olyan széles körben hasz-
nált a videó hirdetés, mint mondjuk a banner?
Nem összehasonlítható a kettô, teljesen más funkciót 

töltenek be. Az árazásuk is más. Nem feltétlenül össze

hasonlíthatóak. de az látszik, hogy a videóhirdetés egy

re népszerûbb.

véleménye van? szóljon hozzá!

„külföldi oldalakon már rendes  
          breakek kerültek kialakításra”

http://www.mediainfo.hu/forum
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szabo.zsuzsanna@mediainfo.hu

az onlinE mûsor
fogyasztásé a jövô,  
dE nagyKépErnyôn
Az elkövetkezô években kétségkívül az online tartalomfogyasztás irányába fog eltolódni a hangsúly, a hagyo-
mányos televízió típushoz viszont ragaszkodnak a nézôk. Az online videótartalom-fogyasztásról beszél-
gettünk szilárdi jánossal, az hBo europe digitális média részlegének alelnökével.

  Az hBo go-n jóval szélesebb mûsorpaletta elér-
hetô, nem csupán az hBo aktuális tévés kínálata. Mi-
ért született ez a döntés, illetve mi ennek az elônye?
Az a tapasztalatunk, hogy az online mûsorfogyasztói 

szokások eltérôek a tradicionálistól. Századunk legfia

talabb iparága az internet formájában elérhetôvé tette 

a határtalan fogyasztói szabadságot a felhasználók ré

szére. ez nyilvánvalóan az online hozzáférés kötetlen

sége, sokoldalú szabad karaktere miatt jelenthetô ki.  

Az HBO GO ehhez a szellemhez hûen hivatott kielégí

teni a bárhol, bármikor igényt.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben 

a generációban nôttünk fel, és kritikus felhasználóként 

tudunk az HBO GOra tekinteni. Már a kezdetektôl úgy 

fejlesztjük, mintha magunknak, a családunknak és a ba

rátainknak készítenénk. Szigorúan azokat az igényeket 

támasztottuk a szolgáltatással szemben, amiket mi ma

gunk  mint fogyasztók  elvárunk tôle.

A szolgáltatás nem csupán egyfajta catchup funkciót 

tölt be, ahol bepótolhatjuk, ha lemaradtunk az elôzô 

esti filmrôl, hanem jóval túlmutat ezen: egy olyan,  

a csatornára jellemzô mûsorpalettát kínál, amelyben 

kalandozva mindenki megtalálja a számára szórakoz

tató kikapcsolódást. ráadásul mindez rendelkezésre  

áll hely, vagy idôbeli korlátok, kötöttségek nélkül.

  Milyen az online videótartalom „éhség” Magyaror-
szágon?
Az HBO GO elôfizetôi tábora meglepô intenzitással 

gyarapszik. Magabiztosan kimondható, hogy az igény 

 vagy ahogy ön fogalmazott “éhség”  már jelen van 

országunkban is. Megszokhattuk, hogy minden inter

netes “divat” az egyesült Államokban üti fel a fejét, és 

legalább kéthárom évre van szükség, hogy európát is 

meghódítsa. ez az idôszak letelt az online videótarta

lomfogyasztással kapcsolatban. Az HBO GOn már  

a napi felhasználás mértéke is számottevô, de még en

nél is markánsabb nézettséget tapasztalunk egyegy új 

sorozatunk online premierje idején.

  Mely mûsorok a legnépszerûbbek online? Mennyi-
ben más a sorrend a tévében legnézettebb mûsorok-
hoz képest?
Nehéz párhuzamot vonni, mert sokan megnézik inter

neten is azt, amit a televízióban. Sôt, mivel egyre több 

premier az interneten elôbb elérhetô, már rögtön ott 

kezdik. Az elôfizetôink nagyon kedvelik a csatorna saját 

gyártású sikersorozatait, mint a Game of Thrones, True 

Blood, True detective, Banshee, Társas játék és még 

S
zilárdi Ján

os, az H
B

O
 E

u
rope dig

itális 
m

édia részleg
én

ek aleln
öke



272014. január – február   |  @M  |

O
N

LIN
E

 V
ID

E
Ó

hosszan sorolhatnám a listát, de emellett sokan öröm

mel nézik meg újra a kedvenc mozifilmjeiket is az HBO 

GOn. Ami az interneten elônyt jelent  és ezt sokan  

ki is használják , hogy egyegy új évad premierje elôtt 

ismét meg tudják nézni az elôzô évadot, vagy akár újra 

az összeset.

  Mennyiben tér el az online tévézés a tradicionális 
televíziózástól?
Teljes mértékben eltérô, és legfôképpen a kötetlen

ségnek köszönhetôen. Az interneten nincs mûsorrend, 

amihez alkalmazkodni kellene, ezáltal a tartalomfo

gyasztási szokások is merôben eltérôek. Úgy jelle

mezhetjük, hogy amíg a tradicionális televíziózás során  

csatornák közötti “szörfözésrôl” beszélhetünk, addig 

az interneten a tartalmak jóval szélesebb tárházában  

tallózhatunk, ahol különféle algoritmusokra, felhaszná

lói, és szokás alapú csoportokra épülô ajánló motorok 

dobálják nekünk a személyre szabott mûsorokat.

   Milyen eszközökön nézik leginkább az online vide-
ókat a felhasználók?
ez az adat folyamatosan változik, nincs állandó ten

dencia. ez indokolható a platformok eltérôségével, az 

online videófogyasztásra alkalmas készülékek beveze

tésének kronológiai sorrendjével, de ezek evolúciójának 

és penetrációjának függvényében is változó.

Évekkel ezelôtt, amikor jellemzôen a számítógép volt 

minden háztartásban elérhetô, akkor túlnyomórészt 

ott nézték a videókat. Ahogy a mobileszközök terjed

tek, úgy nôtt arányosan a tartalomfogyasztás ezeken 

is. Mostanra már az okostelevízióknak köszönhetôen  

a nappaliban is megtehetjük ugyanezt  együtt a család

dal  és bizony tesszük is.

Jól látszik viszont az, hogy sokan preferálják a nagy ké

pernyôt, ami nem meglepô, hiszen ehhez vagyunk hoz

zászokva. Az, hogy a tartalom mûholdról, vagy pedig az 

interneten érkezik, a nézônek nem számít.

 segít-e az illegális letöltés visszaszorításában, 
hogy a mûsoraik az elôfizetôik számára bármikor  
elérhetôek az interneten?
Két jellemzôt kell figyelembe vennünk, ami az ille

gális letöltést alapvetôen meghatározza: ingyen van, 

és azonnal, vagy legalábbis a megosztás mértékében 

hozzáférhetô. Természetesen a legális alternatíva soha 

nem lesz ingyen, de megvannak a komoly elônyei.  

Garantált prémium minôség és rendelkezésre állás, 

minden esetben elérhetô lokalizáció  szinkronhang 

vagy feliratozás , egyszóval kényelem. Tudok olyan 

konkrét példát mondani, amikor az illegális letöltô ol

dalról küldözgették egymást a felhasználók az HBO 

GOra, mert ott már elérhetô volt a Trónok harca aktu

ális premierje magyar nyelven, promóciós idôszakban, 

regisztráció nélkül. A szolgáltatás ára egyébként nem 

számottevô, gyakorlatilag olcsóbb egy havi elôfizetés, 

mint két mozijegy.

Úgy gondolom, amint ez a feltétel a közeljövôben meg

valósul, képesek leszünk olcsó, instant, prémium minô

ségû alternatívát kínálni a legális tartalomfogyasztásra, 

ami akár váltásra is ösztönözheti a jelenlegi illegális  

letöltôket.

  hogyan látja az hBo digitális jövôjét?
Az HBO számára stratégiai fontosságú, hogy a brand 

nevével fémjelzett tartalom – a tôlünk megszokott 

minôségben – hozzáférhetô legyen minden jelenlegi 

és leendô elôfizetônk számára, bármely digitális plat

formon. Az utóbbi két év során nem csupán felépítet

tük ezt a szolgáltatást, de büszkén mondhatjuk, hogy 

a régióban a szakma egyfajta etalonként tekint az HBO 

GOra.

Mi abban hiszünk, hogy a technológia csupán eszköz, 

aminek a háttérben láthatatlanul kell gondoskodni  

arról, hogy a nézô zavartalanul szórakozhasson.  

Mi folyamatosan azon munkálkodunk, hogy prémi

um felhasználói élményt biztosítsuk az elôfizetôink  

számára.

  Milyen eltolódás várható a tradicionális és az  
on line mûsorfogyasztás között? Kinek a javára, mi-
lyen mértékben?
Úgy gondoljuk, hogy jelentôs eltolódás várható az el

következô 3 évben az online mûsorfogyasztás javára,  

de ez akkor fog igazán megtörténni, amikor a felhasz

nálók a televíziójukon is elérik majd az online tartal

ma kat, a megszokott módon. Azon dolgozik jelen

leg minden nagyobb video on demand szolgáltató, 

hogy a szolgáltatása elérhetô legyen  nem csupán az  

okoseszközökön és okostévéken  de a hagyományos 

televízió típusokon is, egyetlen gombnyomással.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.mediainfo.hu/forum
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Nielsen Közönségmérés 
Magyarország 

A Nielsen a fogyasztók 
médiahasználatáról és vásárlásairól 
információkat, valamint ismereteket 
szolgáltató globális vállalat. 
 
További információ:  
www.nielsenkozonsegmeres.hu 
E-mail cím: 
services@nielsenkozonsegmeres.hu 
Telefonszám: + 36 1 461 7050 

Kiterjesztett  
Képernyőmérés 
 
Extended Screen  
Measurement 
 

www.nielsenkozonsegmeres.hu
www.nielsenkozonsegmeres.hu
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nincsEnEK határoK  
a vidEózásban
Megszûnik a platformok jelentôsége a videófogyasztásban, ez pedig számos változást jelent a hirdetôk 
számára. Az integrált kampányok sikeréhez fontos lenne egy egységes mérési rendszer, amely összevethe-
tôvé tenné a videófogyasztást – történjen akár tévén, táblagépen vagy okostelefonon.

Az amerikai hirdetôk egybehangzó véleménye szerint az elkövetkezô három év egyik legfontosabb reklámpi

aci változása a többképernyôs kampányok rohamosan növekvô jelentôsége. A Nielsen és az Amerikai Hirdetôk 

Szövetsége (Association of National Advertisers (ANA)) által végzett felmérés szerint jelenleg költésre vetítve  

az amerikai reklámkampányok húsz százaléka fut többképernyôs platformon, 2016ra azonban a hirdetôk várako

zásai szerint már a kampányok fele kihasználja a több képernyô adta lehetôségeket.

Az amerikai reklámpiaci szereplôk szerint három éven belül a táblagépek és a mobiltelefonok lesznek a legfon

tosabb képernyôk, a hagyományos tévé pedig a hatodik helyre csúszik a fontossági rangsorban. A tévé ugyanak

kor mégsem veszít jelentôségébôl: a megkérdezettek az internethez csatlakoztatott tévék (okostévék) rohamos 

elôretörésére számítanak.

Megjegyzés: ötös skála felsô két kategória (fontos/nagyon fontos)

forrás: 2013 AnA/nielsen integrated Multi-screen survey

gaborjak.eva@mediainfo.hu
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véleménye van? szóljon hozzá!

A hatékonyság viszont a többképernyôs kampányokkal szemben is elvárás. Az amerikai hirdetôk 61 százaléka 

egységes mérési rendszert szeretne, amely lehetôvé tenné, hogy a tévén, táblagépen és okostelefonon futó vi

deó hirdetések nézettsége összevethetô legyen. Korunk nézôi soha nem látott mennyiségû formában, helyen és 

módon fogyaszthatnak videót, ez azonban a közönség fragmentálódásához vezetett, és jelentôsen megnehezíti 

a videótartalmak hatékonyságának kiértékelését és monetizálását.

A többképernyôs kampányok mindenesetre már most ötleteket ültetnek a hirdetôk, médiatulajdonosok és –

ügynökségek fejébe. A tévés reklámpiacon például szívesen látnák, ha az online kampányokhoz hasonlóan  

a megjelenések célozhatóak, viselkedés alapon tervezettek és valós idôben mérhetôk lennének. Az internetes 

hirdetési piacon ugyanakkor leginkább az egységes nézettségi mérést, valamint az olyan mutatókat hiányolják, 

mint a márkaismertség, kedveltség és vásárlási szándék változása.

A televíziós közönségmérést végzô Nielsen amerikai képviselete nemrég jelentette be, hogy 2014 no

vemberétôl egységes mérési adatokat szolgáltat a lineárisnak nevezett, hagyományos tévés nézettségrôl és  

a dinamikusnak nevezett, online videós fogyasztásról. A tervezett eljárás szerint, ha egy tévécsatorna digitálisan 

is elérhetôvé tesz egy tévés tartalmat, annak nézettsége a jelenlegi on demand fogyasztás mérésére vonatkozó 

szabályok szerint hozzáadódik a tévés nézettséghez. Minden más esetben a nézettség a Nielsen digitális nézett

ségi mutatóiban jelentkezik.

A többképernyôs kampányok általában két cél valamelyikét szolgálják – mondja randall Beard, a Nielsen hir

detôi megoldásokért felelôs nemzetközi vezetôje. Az egyik cél, hogy az online jelenléttel olyan nézôket érjenek 

el, akiket tévén keresztül nem lehet, vagyis a két reklámhordozó közönsége ne fedje egymást. A másik, hogy az 

online megjelenés ráerôsítsen a tévére, vagyis akik az egyik felületen találkoznak a kampánnyal, azok közül minél 

többen lássák a másik felületen is, javítva a kampány hatékonyságát.

A valóság az, hogy ma még nehezen tervezhetô, hogy a fent említett célok elérhetôk legyenek. Az online videó 

piac és különösen a mérési eszközök olyan képlékenyek, hogy egyelôre nehéz közös reklámhatékonysági célt 

kitûzni egy tévén és interneten egyaránt futó kampány számára. Az elérhetô tervezési és mérési eszközök száma 

azonban folyamatosan bôvül, a hirdetôknek “csupán” lépést kell tartaniuk a rohamos fejlôdéssel.

http://www.mediainfo.hu/forum
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az onlinE vidEótörténElEm 
lEgfontosabb állomásai

Az online videótörténelem elsô fontos állomása az 1997-es év, amikor a Macromedia felvásárolta jonathan 
gay startup vállalkozását, az online videós megoldást mûködtetô futuresplash-t. A bekebelezett leányvál-
lalat egy rövidítésen átesve a flash nevet kapta. Az elkövetkezô évek során a flash egyértelmû dominanciára 
tört a világhálón, dacára hogy a Microsoft és az Apple is saját szabadalmú formátumait erôltetette rendszere-
in. 2005-ben a flash az Adobe kezébe került, amikor a vállalat akvirálta a Macromediát.  

ugyanebben az évben történt, hogy három volt PayPal 

alkalmazott elindított egy videómegosztó oldalt, amely

nek a YouTube nevet adták. A honlap népszerûsége roha

mosan nôtt, elsôsorban a South Park címû rajzfilmsorozat 

feltöltött epizódjainak hála. A YouTube székhelye a kali

forniai San Brunóban található. A Time magazin megvá

lasztotta az oldalt a 2006os év találmányának. Az oldal 

a Web 2.0s forradalom szerves részét képezte és képezi 

ma is, így a megjelenô tartalmak döntô többségben egy

szerû otthoni felhasználóktól származnak.

A feltöltött tartalmak között egyaránt megtalálhatók 

film és tévémûsorrészletek, zenei videók és házi készítésû videofelvételek is. A YouTube ugyan tiltja a jogvédett 

felvételek feltöltését, de 2010ben már percenként 24 órányi videót töltöttek fel a felhasználók, így jóval nehe

zebbé vált elkerülni, hogy ne kerüljenek ki jogvédett anyagok az oldalra.

 2006 januárjában a Motorola piacra dobta az elsô videókamerával ellátott mobiltelefont, júniusban pedig szín

re lépett az elsô híres vlogger, azaz videós blogger. A tizenöt éves kamaszlány, Bree magánéleti ügyeit és szek

tába járó családját tárgyalta ki a YouTubeon. A vlog ugyan megrendezett volt, de ez nem zavarta a nagyérdemût. 

A Lonelygirl15 fedônév alatt futó projekt 547 epizódot élt meg. eddigre a YouTube már meghatározó tényezôvé 

vált az interneten, de azért a közvélemény így is felkapta a fejét, amikor a Google októberben nem csekély 1,65 

milliárd dollár ellenében megvásárolta. A vállalat célja az volt, hogy ott legyen az online videó forradalom elsô 

sorában. ez azonban kellemetlenebb velejárókat is hordozott magában: még ebben az évben beperelte a Viacom 

a Googlet a videómegosztóra illegálisan felkerült tartalmai miatt. Az eljárás mai napig tart. 

A legtöbb tartalmat továbbra is magánszemélyek osztják meg, de már sok cég felismerte, hogy az oldal napi 

kétmilliárd látogatója nagyszerû lehetôség a reklámozásra. Manapság több nagyobb médiavállalatnak is van saját 

csatornája a YouTube rendszerében, ilyenek például a CBS, a BBC, vagy az uMG. ugyanakkor a filmipar is jelen 

van az oldalon – 2009 végén prémium szekciót indított a YouTube, ahol a filmeket, sorozatokat már teljes hosz

szukban lehet végignézni. 

 A 2007es év vízválasztónak bizonyult az információs szupersztrádán, a szélessávú internet penetrációja ek

kor lépte át az uSAban az 50 százalékot. A mobiltelefonosok 50 százaléka pedig már emailezett eszközén, ami 

jelentôs progressziót jelentett az egy évvel korábbi 19 százalékhoz képest. egészen eddig az évig a YouTube egy 

palfi.karoly@cognit.hu
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véleménye van? szóljon hozzá!

cent bevételt sem termelt. Az esztendô azonban a videómegosz

tó oldal életében is fordulópontot jelentett, mert elindult YouTu

be partner programja, amely során az oldalon elhelyezett bevételt 

generáló anyagok felöltôi visszaadtak valamennyit a nyereségbôl. 

Mára több mint 1 millió tagja van a programnak.  

 2008ban három szórakoztatóipari óriás, a disney, az NBC uni

versal és a News Corp. meglapította saját közös videófelületét,  

a Hulut. A platform rövid idô alatt nagy népszerûségre tett szert, 

de egyelôre csak az egyesült Államokban és Japánban  

aktív, elôfizetôi száma meghaladja a 3 milliót. 

 A következô év februárjában, beépített stream

elô szolgáltatásnak hála a Netflix átlépte a 10 mil

liós elôfizetôi számot, júniusban pedig az Apple 

piacra dobta az iPhone 3GSt, az elsôt a termék

családban, amely natív videórögzítôvel rendelke

zett. ezzel egy idôben felkerült a YouTubera egy 

videó, amin az iráni választások alatt meggyilkolt helybeli asszony, 

Neda AghaSoltan halála látható. Az esetnek fontos szerepe van abban, hogy a két év

vel késôbbi arab tavasz során számos képanyag kerül fel a videómegosztó oldalra. Októberben a Google 

versenytársat indított az iPhonenak droid néven. A keresôóriás saját operációs rendszerrel is ellátta a készüléket. 

A Linux alapú, könnyû programozást lehetôvé tevô rendszer az Android nevet kapja. 

2010 elején Steve Jones bejelentette az iPadet, és hogy az új eszköz nem támogatja majd a Flasht.  

Az almás cég táblagépe tavasszal került a boltokba, és a mai napig 170 millió példány talált belôle gazdára. Mostanra  

4 generációt élt meg. Az elkövetkezô két év a forradalmi események nélküli csendes, biztató prosperálás jegyé

ben teltek az iparágban. 2012 áprilisában azonban fontos mérföldkôhöz ért a szegmens: A délkoreai popsztár, 

Psy dalának (Gangnam Style) videóklipje elsôként éri el az egymilliárdos megtekintési álomhatárt a YouTubeon, 

jelenleg 1,89 milliárdnál jár, és továbbra is emelkedik.

2013 februárjában pedig megjelent a Netflix saját sorozata, a House of Cards, Kevin Spacey fôszereplésével.  

A producer a Harcosok Klubja és a Közösségi Háló rendezôje, david Fincher. ezzel nagyjából egy idôben pedig el

indultak a YouTubeon a videók elôtti rövid reklámfilmek (preroll), ôsszel pedig fizetôssé váltak egyes csatornák.  

forrás: Adweek, fundinguniverse, BBC, usAToday, DenverPost

A verY Brief hisTorY of WeB viDeo
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APPle ConfiDenTiAl: The reAl sTorY of APPle CoMPuTer, inC.
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