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A reklám nem kizárólag és talán nem 
is elsősorban gazdasági-üzleti ügy.    

A reklámvilág nagy szerepet játszik a 
nagy civilizációs átalakulási 

folyamatokban. Fontos hordozója és 
sugárzója a fogyasztói civilizáció 

szemléletének, értékeinek, 
ideológiájának.

Hankiss Elemér



1974.   Frankfurt. Y & R



„...Mindenkinek joga van egy egyéni tapétához!”



Vannak, akik csak azért nem 
repülnek velünk, mert mi 
franciák vagyunk.

Mások meg éppen ezért!

Ilyen az élet!



A német-amerikai ellenáram: 
a „BENEFIT-KORSZAK”

80-as évek



Az európai és 
német hatás

Magyarországon

A 
századforduló



1897

Art-A
d



A reklámkészítők  az amulett-, vagy a 
relikviaárusokhoz hasonlatosak, mintsem a 

csizmaárushoz.   Szimbólumokat alkotnak és árulnak, 
nem kézzelfogható tárgyakat, árucikkeket.

És ezzel egy új civilizáció úttörői.
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A reklámvilág azon túl, hogy vásárlásra 
ösztönöz,

ÉRTÉKEK, MÍTOSZOK, 
MAGATARTÁSMODELLEK, VÁGYAK 

ÉLMÉNYEK GAZDAG  
SZIMBÓLUMVILÁGÁVAL VESZI KÖRÜL AZ 

EMBEREKET.

Hankiss Elemér
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Márkák kondicionálása



Magyar csúcsok



Magyar csúcsok



„Ez a szimbolikus szféra 
nem pusztán talmi csillogás, 

vevőcsábító, balekfogó 
szemfényvesztés.                 

Az emberi lét alapvető 
élményei, félelmei, 
reményei, vágyai is 

megjelennek benne.”
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1949







Mi jár a tapír 
fejében?

?



A MA REKLÁMOSA MÁR NEM 
TÁRGYAKAT ÉS PRÓZAI 

SZOLGÁLTATÁSOKAT, HANEM 
ÖRÖMÖT, REMÉNYT, 

LÉTÉLMÉNYT, SZEMÉLYISÉGET, 
VARÁZSLATOT KÍNÁL.



Köszönöm a 
figyelmet!
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