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6. 1. PERCEPCIÓ ÉS APPERCEPCIÓ 

Az észlelés A környezeti és testi ingerekből való információnyerés általános elnevezése. Az 

érzékeléshez képest tartalmazza a > felismerés > megkülönböztetés funkcióját is, beleértve a 

tapasztalat, vagy a gondolkodás által történő módosulásokat.  

Kicsit leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy amit az érzékeinkkel és az értelmünkkel „felfogunk”, az 

jut el az észlelés szintjéig. Az érzékelés szintjén > percepcióról, - a felfogás, illetve azonosítás szintjén 

(amikor az új információt korábbi tapasztalatainkkal összevetve meg is tudjuk különböztetni) > 

appercepcióról beszélünk. 

 

A reklámpszichológiát igazán az  >értelemmel való felfogás (megértés, komprehenzáció) szakasza 

izgatja. Amikor nem csak érzékeljük, hogy „van ott valami”, de azonosítani is tudjuk, hogy az a valami 

„micsoda”. 

Az információk özönében a reklámüzenetek döntő többségének „reménye sincs” arra, hogy észleljék, 

tehát felfigyeljenek rájuk. Sajnos az észlelt, de csak a rövid idejű memóriában tárolt reklámok 

zömének sincs esélye arra, hogy a rájuk bízott kódolt üzeneteket hasznosan továbbítsák.   

A reklámokból csak azok az ingerek hasznosulnak, amelyek az érzékelés után a különböző 

akadályokon átjutva valamelyest tudatosulnak is. 

Amit az érzékszerveinkkel felismerünk, és a tudatunkkal felfogunk – az jut el az észlelésig, és csak 

ezután juthat tovább a kognitív „feldolgozásig”. 
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Érzékszerveink a külvilágból érkező ingerek szüntelen bombázásának vannak kitéve. Számos kutatás 
irányult a > reklámterhelés összhatásának mérésére. Az USA-ban már a nyolcvanas években arról 
számoltak be, hogy egy átlagos amerikait naponta mintegy 3-4000 különféle> reklámimpulzus ér. 
Ennek 90 %-a az észlelési küszöb alatt marad, tehát >elvész! Ha az utcán, kirakatokban, házfalakon, 
járműveken, plakátokon és a különböző médiumokon keresztül érkező ingerözön összességét nézzük, 
akkor manapság egy hazai fogyasztó is bőven ki van téve hasonló terhelésnek. 

 
A reklámterhelés folyamatosan nő: egy 

nagyvárosban csak az utcán percenként sok száz 

reklámimpulzus ér bennünket: és akkor még nem 

beszéltünk a televízióról, a sajtóról, az internetről 

és az üzletek eladóteréről… 

- Az Európai Unió átlagában egy gyerek 
18 éves koráig átlagosan 140 ezer 
televízió-reklámmal találkozik.1 
- A hazai televíziós csatornákon egy év 
alatt 4 millió db. reklámspot kerül 
vetítésre, egy főre napi 76 db. reklámfilm 
jut.2 
-  Egy 2014-es felmérés szerint az átlag magyar fogyasztó hetente átlagosan 255 TV spottal, 
350 óriásplakáttal, 177 sajtóhirdetéssel, 136 rádióspottal és 1,6 mozireklámmal találkozik.3 

 
Elménk felfogó képessége véges, a feldolgozható információk mennyisége is véges. 
 

Az információ-feldolgozási kapacitás limitált. Hiába küldünk több reklámot a befogadókra, 
ettől ők nem fognak többet sem észrevenni, sem feldolgozni. 

 
Az egyetlen lehetőség az információ > feldolgozási hatékonyságának növelése. Aki ügyesebben és 
jobban előkészítve „tálalja” a mondandóját, az előbbre kerülhet a versengésben. A többiek 
lemaradnak. 
 

Védekezés az információ-túlterheléssel szemben 
 

A modern kor embere általában szélsőségesen nagy információ-terhelésnek van kitéve. Egy 
németországi felmérésben4azt találták, hogy a Stern magazinban lévő valamennyi információ 
felvételéhez 4,5 – 7 óra lenne szükséges. Ehhez képest az olvasók átlagosan 60 percnyi 
információmennyiséget olvastak el belőle. A lapokban lévő információnak több, mint 80 %-a 
elvész. A reklámok esetében egy átlagos hirdetés információtartalmának befogadásához 35-
40 másodperc kellene. A valóságban az olvasók alig 2 másodpercet (!) fordítanak egy 
reklámra. Brünne, Esch, Ruge kutatók 1987-ben mérték a különféle médiumok által 
kibocsátott> információ túlterhelést. A nyomtatott sajtó esetében például 95 %-os a „káló”, 
azaz a felkínált  reklámüzeneteknek csak 5 %-a éri el az észlelési szintet, a többi a szemétben 

                                                            
1 Adex benchmark 2015 
2 MRSz-PWC jelentés 2014 alapján 
3 Nielsen jelentés 2014 
4 Esch, Andersen, Kroeber. Strategie der Werbung, Stuttgart, 2004 
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landol5. Ehhez képest az internetes hirdetéseknél ez az arány 0,01 és 0,04 százalék közt 
mozog!6 

 
Az emberek félig-meddig tudatosan is védekeznek az információ-túlterheléssel szemben. Az utcán a 
plakátok helyett a tájat nézik, az újságok reklámoldalait egy mozdulattal átlapozzák, a postaládából 
kiemelt hirdetési tömeget egy mozdulattal a kukába dobják, a televíziós reklámot pedig egy 
mozdulattal a távkapcsolón „hatástalanítják”. 
 

Az emberben meglévő szenzoros „biztosítékok” automatikusan „leoldanak”, 
ha az illető túlzottan sűrű ingerkörnyezetbe kerül. 

 

A „vidra effektus” (A percepciós vakság) 
 
Az emberi agy képes a tudati kontrollt megkerülve ősi reflexekkel védekezni a modern idők 
kommunikációs áradatával szemben: képes automatikusan megszűrni és blokkolni a túlcsorduló 
ingertömeget. A tudat már többnyire csak azokat az információkat hajlandó befogadni, amelyek 
összhangban vannak a már korábban szerzett tudással és tapasztalattal.”7 
 

A vidra effektusnak nevezett jelenség a nem tudatos védekezés egy olyan formája, 
amikor érzékszerveink automatikusan bezárulnak a zavaró mennyiségű  

ingerkonstelláció előtt. 
 
A primer érzékelés után megszakad a fiziológiai folyamat: az érzékszervek agyi parancsra 
védekezésként csökkentik jelátviteli kapacitásukat – és az ingerek nem jutnak el már az észlelés 
szintjéig sem. Magyarán: látjuk, hogy ott van valami 
reklámszerű dolog, de hogy micsoda, azt már nem 
észleljük. 
 
 

Ahogy a vidra csavaros fülei reflex- szerűen 
bezárulnak, amikor a szárazföldről a vízbe megy, 

úgy zárulnak be automatikusan a mi érzékszerveink 
is, amikor reklámok által túlzsúfolt 

ingerkörnyezetbe kerülünk. 
 

 

 
A szelektív vakság 
 
Eggyel magasabb szinten működik a másik védekezési reakció; a szelektív észlelés nyomán előálló > 
szelektív vakság. Lényege, hogy korábbi tapasztalataink alapján eleve > kiszűrjük azokat a 
reklámimpulzusokat, amelyekre azt megelőzően soha nem volt szükségünk. A szelektív észlelés, 
akárcsak a vidra effektus, alig tudatos, és egy észrevétlen >tanulási folyamat eredménye. 
 

                                                            
5 Einführung in die Psychologie der Werbung – online 
6 www.infolinks.com/blog/infographic 
7 Csépe-Győri-Ragó: Általános pszichológia, Osiris 2007 
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Az idegrendszer megtanulja, hogy ha bizonyos helyekről, bizonyos formákból mindig 
indifferens, vagy felesleges információ érkezik, akkor automatikusan meggátolja az ilyen 

ingerek feldolgozását 
 

 
A percepciós > készenléti állapotunk „megtanulja”, hogy bizonyos helyekről, bizonyos 
formákból mindig indifferens, vagy felesleges (reklám) információ érkezik, ezért a háttérből 
akkor is meggátolja az ingerek feldolgozását, ha nincs is olyan nagy túlterhelés. 

 
A formai vakság – köztük az ún. „banner vakság” 
 
A banner vakságnak nevezett jelenség is arról szól, hogy a képernyőn feltűnő tartalmak 
közül egyesek eleve _ blokkolódnak.  

Bizonyos helyeken jelentkező jellegzetes formák a tapasztalat alapján érdektelenek, és 
ezért nem kapnak elegendő nyitottságot a befogadáshoz. 

 Ez okozza az ún. formai vakságot. 
 

A banner vakságnak nevezett jelenség is arról szól, hogy a képernyőn feltűnő tartalmak közül egyesek 
eleve > blokkolódnak. A felhasználók egyre kevésbé észlelik a bannereken lévő üzeneteket, annak 
ellenére, hogy a látóterükben van.  
 

 
 

A banner vakság az online hirdetések feladóinak rémálma. A hőkamerás képen jól látszik, hogy a 
hirdetésekre zéró figyelem jutott. 

   Bannerek észrevehetősége               Átkattintási arány 

 
      Még aggasztóbb képet mutat a bannerek 

átkattintási  
aránya, amely már jóval 1% alatt marad.1 

Az Infolinks1 által közzétett infografikán 
jól látszik, hogy a képernyő különböző 

részein felbukkanó  bannerek felét 
egyáltalán  nem „látják” a felhasználók 
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Érdekes jelenség, hogy az egyébként igazán figyelemfelkeltő > mozgó és animációs bannerek (pl. pop 
up, pop under, floating, interstitials, pushdown, stb.) is áldozatul eshetnek a banner vakságnak. Ennek 
oka már valószínűleg az egy szinttel magasabb védekezési mechanizmusban keresendő, ahol már a 
jelenséghez tapadó háttér-érzelmek is szerepet kapnak. 
 
Az érzelmi vakság 
 
A > nem tudatos percepciós ellenállások (mint amilyen a bannervakság), képesek magasabb szinten 
is manifesztálódni, hogy aztán ugyancsak alig tudatos módon > érzelmi ellenállás formájában 
jelenjenek meg. 
Ennek az állításnak a megértéséhez kicsit előre kell nyargalnunk a tudatos és nem tudatos 
ellenállások témájához. Világosan kell látnunk, hogy a reklámingerek kiszűrése itt még mind a négy 
szinten a tartalomtól teljesen függetlenül, a tudat megkerülésével, ösztönösen történik. Ami nem 
azonos a reklámok állításaival szembeni tudatos ellenállással! 
 

Érzelmi vakság úgy jön létre, hogy számos reklámmal kapcsolatos 
korábbi negatív élmény spontán módon gátolja a hozzá 

hasonló, reklámnak tűnő ingerek befogadását. 
 
Akár egy márkákhoz, akár egy reklámhoz kapcsolódó negatív érzelem (például ellenszenv) a 
háttérben aktivizálódva blokkolhatja a befogadást, úgy hogy az illető ebből nem sokat vesz észre.8 
Például ha valakinek korábban kialakult ellenérzése van az intimbetétek, vagy a körömgomba szerek 
reklámjaival szemben, az tudattalanul is kirekeszti magából az ilyen típusú reklámok bejutását. 
 
 

A nem-tudatos és alig tudatos ellenállások összefoglalása 
 
A nem tudatosult ellenállásoknak az a közös jellemzőjük, hogy a befogadási blokád akkor is létrejön, 
ha a befogadó egyáltalán nem konstatálja, hogy reklámmal áll szemben! 
 
 

                                   A nem-tudatos és alig-tudatos lélektani ellenállások szintjei 

 
 

                                                            
8 Scott C.Purvis, A.Mehta, Reconsidering Recall and Emotions in Advertising Gallup 2007 
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Egyáltalán nem mindegy, hogy az emberek többsége „miért nem veszi észre” a reklámokat. 
 

1. Azért, mert túl soknak találja őket. 
2. Azért mert ösztön szinten felismeri a korábban mindig feleslegesnek bizonyult jeleket – 
és kiszűri azokat. 
3. Azért, mert formai jegyek alapján elutasítja a „gyanúsnak” tűnő, reklám-szerű ingereket. 
4. Vagy azért mert korábbi negatív tapasztalatai alapján érzelmileg eleve kizárja a 
befolyásolási kísérletet. 
 

A > reklámkerüléssel kapcsolatos kérdésfelvetéseknél ezért egyforma figyelemmel kell keresni a 
tudatos és nem-tudatos ellenállások okait.  
 
 

6.2 A VÉDŐFALAK ÁTTÖRÉSE. AZ IMPULZUSTÖMEG 

 
Hogyan lehet áttörni (esetleg megkerülni) a reklámok bejutását megnehezítő, ösztönös védőfalakat?  
(Még egyszer pontosítsunk: itt még olyan ellenállásokról van szó, amelyek nem tudatosak! Nem a 
tartalomnak állnak ellen, hanem már magukat az ingereket szűrik ki.) 
 
Nyilvánvaló, hogy az > impulzusok (ingerek) fokozásával erőteljesebb > stimulálást (ingerlést) lehet 
elérni. De az impulzusok ereje nem csak az intenzitásuktól függ!   
 

Az impulzus tömeg azt az ingerösszességet jelenti, amit egy reklám, vagy reklámkampány 
kibocsát. Ereje négy összetevő szorzata: 
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> a frekvencia jelenti a megjelenés gyakoriságát, hogy hányszor érzékeljük az adott jelet, 

(milyen sok helyen van kiragasztva, hányszor ismétlik a rádióban, televízióban, hányszor 
jelenik meg az újságban, hányszor tűnik fel a weboldalon, stb.) 

> a méret jelenti a jel, a hirdetés kiterjedésének nagyságát 
(pl. kép, a plakát, a citylight nagysága, a sajtó-hasáb, ill. a banner mérete, a hang ereje, a film 
hossza, az esemény, pl. flash-mob időtartama. 

> a mozgás jelent minden olyan elemet, ami a statikusságot megtöri 
(ilyenek pl. a bannerek animációi, a felbukkanó pop-up ablakok, az outdoor hirdetések villogó 
led-jei, a boltok előtt levegővel mozgatott figurák, a mozgó kirakati elemek, a térben változó 
3D-s plakátok, a házfalat betöltő videók.) 

> a helyérték jelenti az inger kitüntetett helyét, helyzetét a többi ingerhez képest. 
(például címoldalon, tv blokk legelején, a futballkapu mögött a kamera látómezöjében, 
a bolt legjobb helyén, a weblap közepén stb.) 
 

 
Az impulzus tömeg pénzbe kerül. Minél nagyobb a hirdetés, minél többször jelenik meg és minél 

dinamikusabban mozog, világít, villog - annál nagyobb az észlelhetősége és annál drágább. 
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Gigantikus impulzustömeg – garantált figyelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az impulzustömeg összetevői: MÉRET X GYAKORISÁG X  MOZGÁS X HELYÉRTÉK 

Az impulzustömeg mértéktelen növelése a kívánt céllal ellentétes hatással jár. Amikor azonos 

tartalom ismétlődik és a hirdetésekből csak a felületek megvásárlásának hivalkodó anyagi erőforrásai 

sugároznak, az előbb-utóbb bumerángként üthet vissza. Különösen a politikai célú hirdetéseknél 

fordul elő az impulzustömeggel való meggondolatlan erőfitogtatás. 

 

 

Az impulzustömeggel való mértéktelen hivalkodás visszaüthet. 
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A megvásárolható figyelem 
 
„A reklám köztérben vásárol közfigyelmet” – mondja György Péter esztéta. Igaza van. A köztérben 
való figyelemnek azonban ára van. Az impulzustömeg növelésének egyetlen dolog szab határt: > a 

büdzsé. A médiatulajdonosok létérdeke a legpontosabban felmérni, hogy a tulajdonukban lévő 
felületeknek mekkora a pontos értéke. Ha valaki nagyobbat, többször, jobb helyen, még jobban 
kiemelve szeretne megmutatni, akkor az impulzustömeg ereje alapján kell megfizetnie a 
figyelemkeltés árát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A világ legnagyobb impulzustömegű outdoor hirdetési felületei 
nyilván azokon a nagyvárosi főtereken vannak, ahol a leggyakrabban 
észrevehetők, vagyis ahol a közlekedők plusz a fotók, filmek, élő-
közvetítések valószínűsége a legnagyobb. De az értéket (az árat) a 
gyakoriságon túl erősen differenciálja, hogy mekkora felületről van 
szó, kellőképpen villog, változik, mozog-e, no, és hogy a tér legfrekventáltabb pontján van-e. Ahol 
napi 1-2 millió ember megfordul, ott már komoly a tétje annak, hogy a figyelemért vetélkedve ki tud 
nagyobb és izgalmasabb felületeket megkaparintani. 
 
 

 
 

Time Square –- New York, Trafalgar Square – - London és Hachiko Square – Tokyo. 
Itt találhatók a világ legnagyobb impulzustömegű, tehát legdrágább outdoor reklámjai. 

 
 
A > „megvásárolható figyelem” mértékegysége a médiától függően más és más. A televíziós 
csatornák, az újságok, az internetes hírportálok mind a saját specifikus felületeik alapján számolják ki 
az impulzustömeg értékét. 

Harc az észrevételért: 
a „nagyobb” és „jobb” helyekért. 

Harc az impulzustömegért.  
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- A televízióban, a műsorkörnyezet helyértékét, az így elérhető nézettséget és a reklámidő hosszát 
lehet megvásárolni. Az ott használatos impulzustömeg mértékegysége > GRP (Gross Rating Point), a 
célcsoport nettó elérhetősége. 
- A nyomtatott sajtóban a megjelenés gyakorisága, a hirdetés hasábmilliméterben meghatározott 
nagysága, a színek száma, a különleges elhelyezés lehetősége határozza meg az árat, amit az 
összehasonlíthatóság érdekében > C/T (Cost per Thousand) ezer fő elérésének költségére is át 
szokták számolni. 
- Az online hirdetéseknél a figyelem „ára” a banner nagyságától, animációs fokától, főoldalon, vagy 
máshol való elhelyezésétől függ. Ott a legkönnyebb a tényleges „észrevétel” alapján kiszámolni az 
impulzustömeg értékét, mert a megtörtént kattintások azonnal regisztrálhatók. Ezért a tényleges 
figyelem ára ott CT (Click Through) számokkal mérhető. 
- Direct mail leveleknél, fizetett médiaközleményeknél is érvényesül az impulzustömeg ára. A 

példányszám, az elérhető célközönség nagysága, 
az ismétlések lehetősége és a különleges 

figyelemkeltő hatások alapján lehet kalkulálni. 
 

Az információs társadalomban a figyelem értéke magasra szökött és egyfajta valutává vált. A jelenség 
vizsgálatára új tudományág alakult, a > „figyelem gazdaságtana” néven9. 
 

Ahogy nő a „zaj” környezetünkben, úgy nő a figyelem értéke és a vetélkedésaz új 

médiafelületek megszerzéséért. 

 

 

 

 

 

                              

                           Nagyobb felületek megszerzésével nagyobb figyelem vásárolható meg… 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                     …  és ez az online felületekre ugyanúgy igaz. 

                                                            
9 Lásd: kreativ.hu/cikk/van e a figyelemnek gazdaságtana? 
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4.3. SZÍNEK, FORMÁK VERSENYE AZ ÉSZLELÉSÉRT 
 
A színasszociációs vizsgálatoknak szerencsétlenségükre sohasem sikerült korábbi fókuszcsoportok 
eredményeit igazolni, sőt a legtöbb esetben bizonyos színeknek, különböző teszteknél  
homlokegyenest más jelentéstartalmat tulajdonítottak. A színek jelentésével kapcsolatos 
megfigyelések kezdetben arra korlátozódtak, hogy 
 

élénk, vagy fakó 
fényes, vagy matt 

telített, vagy pasztell 
meleg, vagy hideg 

harsány vagy visszafogott 
izgató, vagy nyugtató 

vonzó, vagy taszító 
színekről van-e szó. 

 
De hogy ezen belül bizonyos kék, bizonyos zöld, vagy bizonyos lila színhez milyen képzetek 
társíthatók, az egyre kiszámíthatatlanabbnak tűnik. A pirosról például egyaránt állították, hogy 
„izgató”, hogy „szenvedélyes”, hogy „provokatív”, hogy „stabilizáló”. A zöldről, hogy „nyugtató”, hogy 
„kiegyensúlyozott”, hogy „környezetbarát”. A sárgáról, hogy „irigy”, . hogy „humoros”, hogy 
„kreatív”… de ezeknek az ellenkezőjét is. 
 

 
 

A photobucket.com és a wikinut.com színlélektani kutatásainak eredményei. 
Lehet válogatni. 

 
 
 

Szín-lélektan 
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A reklámpszichológia kedvelt, de meglehetősen csúszós területe. A gond az vele, hogy a színekhez 

fűződő szimbólumok és asszociációk nem csak kultúránkként, nemcsak földrajzilag, de időben is igen 

gyorsan változnak. Sokszor ellentétes jelentéstartalmat hordoznak. Az tény, hogy a színek 

gondolatokat, érzelmeket, érzéseket is kifejeznek, de az is tény, hogy a kettő közti kapcsolat igen 

gyorsan változik. 

Hamis úton jár, aki arra épít, hogy pusztán színekkel operálva óriási sikereket érhet el akár a 

marketingben, vagy akár a reklámozásban. Azért gondolatébresztőnek álljon itt egy kis összegzés 

arról, hogy mit gondolnak a pszichológusok manapság – itt és most – a színek hatásairól.10  

A piros a vér és a tűz színe, de párosítják a veszéllyel, a szerelemmel, és a háborúval is. A 

piros egy olyan szín, amely képes a vérnyomás emelésére, növeli a légzésszámot, és 
felgyorsítja a belső folyamatokat. Kiemeli a képeket, a szövegeket, és képes az embert a gyors 
döntésre sarkallni. A piros szín a reklámokban valamilyen erotikus tartalomra utal, gondoljunk 
csak a piros ajkakra, a piros körmökre, vagy éppen a piroslámpás házra. Használják a 
veszélyforrások jelzéséhez, pl.: a közlekedési lámpákon. A piros világos árnyalatai az 

élvezetet, a szenvedélyt, a szerelmet jelképezik, a sötétebb árnyalatok a dühöt, az erőt, a bátorságot, a 
vágyódást, vagy a rosszakarást jelentik. 

A narancssárga szín jól ötvözi a piros által sugallt energiát, és a sárga boldogságát. Esetében 
örömre, napfényre, pálmafákra gondolunk. A narancssárga a lelkesedést, a boldogságot, az 
elragadtatást, a kreativitást, és a sikert, bátorítást jelenti. A narancssárga szín növeli az agyban 
az oxigén mennyiségét, élénkít, és szellemi aktivitást idéz elő. Feltűnő szín, ezért a designerek 
is előszeretettel használják. 

A sárga a napsütés színe. Örömmel, boldogsággal kötik össze. A sárga szín meleg hatást 
kölcsönöz, és erőt ad. Használják a gyermekeknek szánt pihenőeszközöknél, és a fontos 
dolgok kiemelésére. Sötétebb árnyalatai hanyatlást, betegséget, elhagyatottságot 
jelentenek. A sárga meleg hatást, boldogságot kelt, elősegíti a mentális aktivitást, és erőt ad. 
A sárga gyakran ételt jelent… A világossárga igazi figyelemfelkeltő szín, épp ezért festik a 
Taxikat erre a színre. Ha túl sokat használják, már zavaró is lehet; például a kisbabák többet 
sírnak egy sárga szobában. A sárga a legfeltűnőbb egy fekete háttér előtt, ezért is használják 

figyelmeztetéseknél ezt a színkombinációt. A címertanban a sárga a díszességet és hűséget jelzi. Később a 
gyávaság szimbólumává vált. 

A zöld a természet színe. Fejlődést, harmóniát, szemtelenséget, termékenységet jelent. Az 
emberi szem számára, a legpihentetőbb szín. A zöld szín jelenti még a tapasztalat hiányát, 
amire a legjobb példa, hogy „zöldfülű vagy még”. A címertanban a zölddel, a fejlődést és a 
reményt tüntethetjük fel. A zöld ellentéte a pirosnak, biztonsági eszközöknél; például ez a 
színe a szabad átkelésnek az úttesten. A sötétzöld a pénzre utal, az anyagi világra, és a Wall 
Streetre. 

A kék. „Kék az ég és zöld a fű” hallhatjuk a slágerben. Igen a kék az ég és a tenger színe. 
Szimbolizálja a reményt, a hűséget, a bölcsességet, bizalmat, az intelligenciát, a becsületet, 
az igazságot, és a mennyet. Kéket használunk a reklámokban, a tisztaságot jelképező 
szimbólumokban, a levegőhöz, vízhez, repüléshez kapcsolódó dolgokban. Kerüljük ezt a 
színt, az ételeket, sütést-főzést reklámozó feliratoknál. A kék a férfiak színe; a tanulmányok 
szerint, ez erősen elfogadott közöttük. A sötétkék a bölcsességet, a szaktudást és a stabilitást 
jelenti; ez a kedvező szín az egység kifejezéséhez. 

                                                            
10 Kigyűjtés a www.lelkititkaink.hu oldalról 

http://www.lelkititkaink.hu/
http://www.lelkititkaink.hu/szinek_jelentese_2.html
http://www.lelkititkaink.hu/szinek_jelentese_2.html
http://www.lelkititkaink.hu/szinek_jelentese_2.html
http://www.lelkititkaink.hu/szinek_jelentese_2.html
http://www.lelkititkaink.hu/szinek_jelentese_2.html
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A fehér színnel kapcsolatban a tisztaságra az ártatlanságra, a jóságra, az egyszerűségre, 

és a szüzességre gondoljunk. A tökéletesség színének tartjuk. A fehér szín sterilitást jelenti 
a kórházak és orvosok számára. Étkezésben a könnyű, zsírszegény ételt ábrázolják 
fehérrel. Ezek mellett a fehér szín a biztonságot, egyszerűséget és tisztaságot is 
szimbolizálja. A feketével ellentétben leginkább pozitív jelentése van. Sikeres kezdetet is 
jelenthet. A címertanban a fehér jelentése a hűség, kötelességtudás és egyszerűség. A 
hirdetésekben a fehér utalhat a frissességre és tisztaságra, mert egyben a friss hó színe is 
ez. High-tech témában is bátran használhatod, mert egyszerűséget (egyszerű 
kezelhetőséget) sugalmaz. 

Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk a fekete szín jelentéséről, ami talán a legtöbb 

reakciót váltja ki. A fekete a halált, a betegséget, a gonoszságot, ugyanakkor az eleganciát 
jelenti. Használják háttérként, kiemelő színként. A fekete ruha eleganciát jelent, és 
vékonyabbnak látszunk benne. A fekete ellentéte a fehérnek, sárgának és az összes világos 
színnek. A Fekete a perspektíva és mélység érzetét kelti, de egy fekete háttér csökkenti az 
olvashatóságot. Egy fekete öltönyben vagy ruhában vékonyabbnak tűnhetsz. Egy galériában 
vagy kiállításon a fekete vagy szürke jó háttér lehet, mert kitűnik belőle a többi szín. A fekete 

nagyon jól ellentétben áll a világos színekkel. Ha a narancssárga vagy piros – vagy egyéb más erős – színekkel 
összehozva a fekete egy nagyon agresszív színsémát ad. 

Szín- dallam- és érzelemvilág 

A színek harmóniái és a zenei harmóniák közti összecsengés felismerése vezethet el a komplex 
színhatások tudatos használatához. Még a 40-es években születtek remek kutatások a színek és a 
zenei hangzások rokonságának bemutatására. Utalnék Gyulai Elemér méltatlanul elfelejtett „A 
látható zene” c. munkájára,11 amely arról szól, hogy milyen zenei tonalitások milyen színeket hívnak 
elő az emberekben, és fordítva; milyen színek milyen zenei képzettársításokat hívnak elő. Számos 
zeneszerző és a zenét élvező hallgató beszámolói alapján megdöbbentően egységes kép alakult ki 

 

                                                            
11 Egy zenepszichológiai kísérletsorozat tanulságaiból Zeneműkiadó 1965 

http://www.lelkititkaink.hu/szinek_jelentese_2.html
http://www.lelkititkaink.hu/szinek_jelentese_2.html
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A színek és zenei hangzatok kapcsolata Gyulai Elemér kutatásai alapján (saját szerkesztésű ábra) 

az egyes hangzatok és színkombinációk kapcsolatáról. A C dúr vöröses, a G dúr narancssárga, a H moll 
tengerzöldes, stb. A szubjektív asszociációk számítógépes programozásával ily módon színes folyammá 
lehet transzformálni Mozart, Chopin, Wagner, vagy bármelyik zeneszerző kompozícióit. 

Színek a marketingben 

A reklámosok szüntelen azt várják a kísérleti pszichológiától, hogy adjon konkrét javaslatokat a 
legfeltűnőbb, illetve a termék szempontjából legvonzóbb színek megtalálására. 

A folyamat azonban fordítva működik! Nincsenek „szabad színek! A reklámosoknak kell 
következetesen, kitartó munkával a választott színekkel saját arculatukat megteremteni 

Az vitathatatlan, hogy a színek aktuális szimbolikája szerepet játszik a márkák a márkák imázsának 
kialakításában, de fordítva is igaz; a márkák színvilága gyarapítja a színekhez kapcsolódó asszociációs 
kört.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utólag nehéz eldönteni, hogy a logók kaptak a színektől, vagy a színek kaptak a logóktól                                      

új jelentéstartalmat. 12 

Bármilyen szín kaphat új jelentéstartalmat 

E tétel igazolására talán a legszemléletesebb példa a T-Com arculatának megszületéséhez fűződik. A 

közismert > pink, magenta (rózsaszín, bugyi-lila) színárnyalat hosszú ideig a lányszobák szűzies 

hangulatához és Barbie baba világához kötődött. Vajon ki hitte volna, hogy az elszakíthatatlannak 

tűnő képzettársítást a világ talán legnagyobb telekommunikációs mammutvállalata fogja a maga 

számára  a Pantone 676c szín lefoglalásával felülírni?  

                                                            
12 Forrás: Co-Print feldolgozás 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMhJfbhtLVAhXB5CYKHYjxAuUQjRwIBw&url=http://nyomdaitanfolyam.co-print.hu/&psig=AFQjCNHuCZOiGmW3cWkjTDbRoZZuHKohAQ&ust=1502639256272860
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A színek és a márkák közti kapcsolat megteremtése, majd gazdag tartalommal való 

megtöltése az arculatépítés legizgalmasabb kihívása. 

Két dolognak a fejekben történő ilyen következetes összekapcsolását Pavlov óta > feltételes reflex 

képzésnek, szaknevén > kondicionálásnak hívunk. 

A márkaépítés alapvetően kondicionálásra épül. Eredménye a fejekben kialakult virtuális kép, 

(képzet): az imázs.  Senki nem lepődik meg, ha neki manapság Shell-sárgáról, Nivea-kékről, Milka-

liláról, Starbucks-zöldről, Fanta-narancsról, vagy éppen Benetton-fagylalt színekről beszélnek. 

A fekete, azon belül is az ébenfekete tűnik a legalkalmasabb színnek elegancia és az exkluzivitás 

érzetének közvetítésére. Külön irodalma van annak, ahogy a márkák a fekete arculatot  választották a 

prémium kategóriába való felkapaszkodás segítésére.   

 

„Zöldre festés” 

Érdekes példa a zöld színnek az újabban megfigyelhető ugrásszerű „felemelkedése”, amely 

egyértelműen a márkák > környezetbarát jellegének tudatosítására (kondicionálására) épül. Az egyre 

népszerűbb  > „green wash” jelenség is azt bizonyítja, hogy egy szín asszociációs tárháza milyen erős 

kisugárzással bír a márka imázsának alakításában. 

A zöld szín egyértelműen jelzi ezeknek a márkáknak a pozicionálási törekvését a környezetbarát imázs 

megteremtésére 

Színek erősorrendje 

Gyakorló reklámszakemberek számára a színek kiválasztása mellett legalább olyan fontos lehet a 

színek egymáshoz való viszonya. A figyelemfelkeltés szempontjából nem elhanyagolható kérdés a > 

kontraszthatások érvényesülése. 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn0OT51urVAhUJ7iYKHUqZBHQQjRwIBw&url=http://old2.kiskegyed.hu/galeria/szepseg-es-divat/trend/3192&psig=AFQjCNEdvsKrHIKrVPtYAilkXpDLZJ5Mmw&ust=1503485709585043
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn0OT51urVAhUJ7iYKHUqZBHQQjRwIBw&url=http://old2.kiskegyed.hu/galeria/szepseg-es-divat/trend/3192&psig=AFQjCNEdvsKrHIKrVPtYAilkXpDLZJ5Mmw&ust=1503485709585043
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A LAMAR Advertising által felállított a kontraszthatás erősorrend13 

A színek jelentést adnak a márkának, és viszont: a márkák újjáélesztik a színek jelentését. 

A két fogalom rendszeres expozíciója következtében > kondicionálódik, összeolvad.                                                                 

 

Színekből, formákból és ezek kombinációjából épül fel az arculat. Az arculati elemekkel való 

következetes és gyakori találkozások eredményeképpen alakul ki az emberek fejében a márka imázsa. 

A reklám igazi lehetősége nem a színek hagyományos jelentésének felhasználása, hanem 

új jelentéstartalmak felépítése! 

Nézzünk néhány különleges színkombinációt, amelyek elválaszthatatlanul rögzültek vezető 

kozmetikai márkákhoz.  

                                                            
13 Lamar Advertising Research 2005. 
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A színek és a márka reflex-szerű társításának eredményeképp illatokat, ízeket, érzéseket, 

hangulatokat is elő lehet hívni az emlékek tárából.  

Harc az észrevételért 
 
Ha ki akar tűnni a környezetéből, a reklám nem elégedhet meg pusztán információk közlésével és a 
termékek steril bemutatásával. Az alábbi Lacoste hirdetés iskolapéldája lehet annak, hogy milyen sok 
függ a figyelemkeltő hatások > hozzáadott értékétől. 
 

Statikus  vizuális eszközök 
 

 
 
Dinamikus vizuális eszközök 
 

 
 

_ színek, 
_ színkombinációk 
_ kompozíció 
_ dinamika 
_ intenzitás 
_ kontraszt 
_ kiemelés 
_ hiány, stb. 

_ mozgások 
_ ritmus 
_ lassítások 
_ animációk 
_ sztroboszkóp hatás 
_ speciális effektek 
_ 3 D hatások 
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Minden megszokott ingerkörnyezettől eltérő intenzív ingerhatás (élénk szín, mozgás, 
villogás, hanghatás, kontraszt, stb.) segíti az észlelést. 

 
Violatorok 
 
Az észlelést elősegítő reklámhatásokat angolul rendkívül frappánsan > violatornak nevezik, amit kis 
körülírással „erőszakosan behatoló inger”-ként fordíthatnánk.  
 
 
 
 

Az észrevételért folytatott harc 

szemléletes példája, ahol együtt van az 

odafigyeléshez szükséges primer érzékszervi 

impulzusok szinte mindegyike. 

 
 
 
 
 
 
 
Az internet környezet, >a monitorok világa sem nélkülözheti violatorok használatát. A bannervakság 
leküzdése kapcsán már szó esett olyan „találmányokról”, amelyek – időnként kicsit erőszakosan is – a 
„percepciós szűzföldekről” visszaterelik az internetes reklámokat az észrevehetőség tartományába. 
Ilyen a hirtelen felugró pop up ablak, a képernyőn ide-oda úszkáló floating, a kétoldalt égbe törő 
skyscraper, az oldalak közé betolakodó interstitial, az animációs filmmé átvedlő flash és társai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANNER 
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6. 4. PERCEPCIÓ-KUTATÁS 
 

Szemkamerás vizsgálatok 
 
A percepciós teszteknél és figyelem-vizsgálatoknál mindig is az volt a legnehezebb feladat, amikor 
bizonyítékot kellett találni egy megoldás eredményességének (vagy hatástalanságának) a 
bizonyítására. A megkérdezéses módszer ilyenkor alkalmatlan; soha nem ad választ az igazi 
problémára: nevezetesen, hogy valaki azért nem reagál egy reklámra, mert „nem tetszik neki”, vagy 
azért, mert „észre sem veszi”. 

Ha például valaki nem tudja felidézni egy újsághirdetés mondanivalóját, annak sokféle oka 
lehet: a.) elolvasta, de nem emlékszik rá, b.) nem olvasta el, mert az elején eldöntötte, hogy 
nem érdekli, c.) észre sem vette. 

Korábban többek közt > tachisztoszkópos vizsgálatokkal (rövid idejű expozíciók eredményességének 

mérésével) próbáltak utánamenni a problémának. Például elkészítettek egy egész oldalas hirdetést, 

vagy címlapot, különböző színekben, kompozíciókban, szövegtördelésben, majd rövid idejű 

felvillantások emlékezeti hatását mérték. Ezt időnként kombinálták _ GSR (galvanikus bőrreflex 

méréssel) ami az érzelmi kisérőjelenségekre deríthetett fényt. Mindezek azonban bonyolult és 

pontatlan eredményeket produkáltak. Jelentős áttörést a szemkamera > eye tracking camera 

megjelenése hozott. 

 

A szemüvegre erősített két kamera közül az egyik a látványt, 

a másik egy 45 fokos féláteresztőprizmán keresztül a 

szemmozgást rögzíti. A számítógép a két képet rakja össze. 

 

A hőkamerás felvételekhez 
hasonló eljárással a szemmozgás által erősen letapogatott 
felületek elszíneződnek, ezen túl a nézési útvonalak 
is kirajzolódnak. 

 

Szemkamerás kutatások Németországban a 90-es évek végén kezdődtek, de 2004-től számos hazai 
intézetben is folynak ilyen irányú gyakorlati felmérések. (GfK Hungária, Primerate, NRC, Atreo 
Research) 

 

A legújabb fejlesztésű> oculográfiás módszerrel már a kamerát is lehet vezérelni 
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a szemmozgás által. A figyelem fókuszpontja így közvetlenül is megfigyelhető14 

Milyen kérdésekre adhatnak választ a szemkamerás mérések? 

✔ Észreveszik-e az adott reklámot? 

✔ Melyek azok a területek, amelyek kitüntetett figyelmet kapnak? 

✔ Mennyi idő jut egy téma megfigyelésére? 

✔ Honnan hova kalandozik a tekintet? 

✔ Mely területekre tér vissza a szemmozgás? 

✔ Mi esik kívül az észlelési határokon? 

✔ Ki milyen stratégiával figyeli a hirdetéseket? 

✔ Mi az, amit csak „néz”, és mi az, amit „lát” is a befogadó? 

Milyen területeken használhatók a szemkamerás vizsgálatok? 

 

 

 

 

1* Print tesztek: Újsághirdetések, folyóiratok, szórólapok, plakátok és környezetük elemzésére 

2* Screen tesztek: Televíziós reklámok, online hirdetések, bannerek észrevehetőségének 
kimutatására; weboldalak és webáruházak működési struktúrájának a megfigyelésére 

3* Indoor és outdoor tesztek: Boltok elrendezésének, az árukínálat elhelyezésének, az egyes 
helyek értékének, a vásárlók mozgásának és viselkedésének feltérképezésére. 

 
 

 

 
 
 
Módszertan 
 
A vizsgálandó reklámot először az információs tartalmuknak megfelelően 
régiókra kell bontani. 
Ezután kiderül, hogy melyik régió mekkora figyelemben részesült. Az alábbi GfK által készített 
kutatásból jól látszik, amit amúgy is sejthettünk: „Egy kép felér ezer szóval!” A kisbetűs és eldugott 
információkra csak 1-2 százaléknyi időtartam jutott.  
 
 
 
 
 
 

                                                            
14 Teusjeword 2010 video-oculography-eyeseecam 

mobil teszt 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A szemkamerás kutatásokból származó leginkább hasznosítható végkövetkeztetés így szól: 15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ennek függvényében minden reklámkészítő elgondolkozhat, hogy milyen hosszan fejtegetheti 
büntetlenül mondandóját a különféle eszközökben – legyen az direct mail, szórólap, újsághirdetés, 
vagy internetes portál. 16 

 
Ördög a részletekben 
 
A szemkamerás vizsgálatok feltárják azokat a finom különbségeket, amelyek egy címlap, vagy egy 
hirdetés részletmegoldásaiban előnyt, vagy hátrányt jelentenek. Másképpen fogalmazva: feltárják, 
hogy ugyanaz a tartalom milyen színösszeállításban, milyen tördelésben, milyen kiemelésekkel tud 
nagyobb figyelmet kelteni a nagyon erős konkurenciaharcban17 
 

                                                            
15  Prof. Marry C. Potter Massachusetts Institute Of Technology Department of Brain and Cognitiv Sciences, 
http://bcs.mit.edu/people/potter.html  
16 Prof. Peter Hagoort, DONDEERS INSTITUT , http://www.ru.nl/donders/research/theme-1-language/research-
groups/neurocognition 
17 Sanoma Bp. Kiadó, Címlapkutatás Bacher János ,GfK 2003. 

A nézési idő közel felét a 

nagy felhívó erővel is 

bíró vizuális elem vitte 

el. 

A headline fontosságához 

képest még a formabontó 

felirás ellenére sem érte 

el a szükséges szintet. 

Az agyonismételt 

kisbetűs részek 

küszöb alatt 

maradtak. 

Feleslegesek. 

A pecsét a logóhoz 

képest dupla 

figyelmet kapott. 

(Nem biztos, hogy ez 

Olvasáskor az egy másodperc alatt 

appercipiálható (felfogható) szöveg 

mennyisége átlagosan 

4 szó/mp. 
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Szürke környezetben a rikító, rikító környezetben a szürke… 
A szemet bonyolult erővonalak húzzák magukhoz. 

 

A Blickfang és a Blickführung 
 
A két német eredetű szó a percepció működésének lényegére világít rá. A képzőművészek már régóta 
ismerték, de létezésére csak a szemkamerás vizsgálatokkal lehetett bizonyítékot szerezni. 

 
A BLICKFANG a szem csapdába ejtését, a figyelem megragadását jelenti. A BLICKFÜHRUNG  

a „figyelem tovább-vezetéséről, tovább-tereléséről szól. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az szemkamerás kutatások meggyőzően bizonyítják, hogy a grafikai tervezésnél mennyire fontos a 

> blickfang és a > blickführung  jelenlétének visszaigazolása. James Breeze ausztrál kutató az 

alábbi hirdetésen tette szemléletessé, milyen hatással lehet néhány apró, lényegtelennek tűnő 
különbség a hirdetés eredményességére18. 

 

                                                            
18 James Breeze: The inattentive 3M Visual Attention Service, http://UsableWorld.com 

A tekintet rabul 
ejtése mindig a 

szemekről indul! Ez a 
> szemkontaktus 

varázsereje.  
Az izgalmas kérdés 

persze az, hogy 
miként lehet a 
megszerzett 

figyelmet 
továbbvezetni a 

lényeg; a 
márkaüzenet 

irányába! 
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A jobboldali képen, ahol a kisbaba tekintete is az információs rész felé fordul, ott sokkal nagyobb 
vörös (letapogatott) folttömeget találunk. A baloldali képen inkább a kisbaba arcára fókuszálunk, 

míg a jobboldalin mindkét motívumra, és így a két hatás összeadódik. 
 

Az utcán – a forgalmas csomópontoknál; az üzletekben – mindenhol vannak olyan szem előtt 
lévő helyek, amelyek szinte megkerülhetetlenek a fogyasztó számára. Minden reklámfelület 
rendelkezik kiemelten frekventált területekkel, amelyek a tartalomtól függetlenül is 
különleges figyelemre számíthatnak. 

 

A >„Forró Pont”, angol nevén > HOT SPOT, KÜLÖNÖS ÉRTÉKET, egyfajta Jolly Jokert jelent a 
figyelemkeltés számára. 

 
Nyomtatott sajtó tesztek 

A nyomtatott sajtó  percepciós vizsgálataiból leszűrhető egy sor általános érvényű tanulság:  

  A kép „letapogatása” mindig szemkontakttal indul 

  A betűméret növelése exponenciálisan emeli az elolvasás valószínűségét 

 Az erősebb kontraszt megduplázza az észrevehetőséget. 

 Újságoknál a legelőnyösebb felület a bal felső és jobb középső tartomány  

 A szélek, különösen a bal alsó sarok helyiértéke csekély. 

 Lapozásnál a szem az előző oldalon befejezett terület megfelelőjénél kezd. 

 

Televíziós és mozi reklámok 

A  televíziós és mozifilmek  percepciós vizsgálataiból leszűrhető tanulságok:  

  A reklámok végén két-három másodpercnél rövidebben exponált információ elvész 

  A márkát, (logót) a megjegyezhetőségéhez legalább kétszer meg kell jeleníteni. 

 Vagy – vagy. A felirat szinkronban történő felolvasása rombolja a befogadási 

hajlandóságot. 

 Kép és (futó) felirat megosztja a figyelmet, rendszerint a felirat javára.  

 Futó felirat kezdetekor, új sor megjelenésénél és nagybetűs szavaknál a figyelem mindig a 

szövegre kapcsol át. 

  Képváltáskor a szem a feliratról az új látványra ugrik át. 
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,19 

 

A reklámfilmek elemzésénél a tetszési indexen túl az az izgalmas kérdés, hogy a fontos információk 

eljutnak –e a megjegyezhetőség kívánt szintjére. 

 

Eladáshelyi reklámok  

Megszívlelendő jó tanácsok az eladáshelyi kutatások eredményeiből: 

  A szemmagasságban lévő polcok viszik el a figyelem döntő részét. A szemmagasság alatti 

polcokra körülbelül egynegyednyi, a szemmagasság felettiekre körülbelül egyötödnyi 

figyelem jut. 

  A pénztárak körül elhelyezett termékekre (a sorban állás függvényében is) rendkívül 

hosszú vizuális letapogatási idő jut, 

 Az „Akció” felirattal megjelölt aktuálisan árleszállított termékek 99 százalékos biztonsággal 

kerülnek a látótérbe. 

 A forró pontok mentén kirakott termék-gúlákat csak a vásárlók 2-3 százaléka nem „veszi 

észre”. 

 A vásárlók egyharmada az áruk nézegetése mellett rendszeresen rápillant más vásárlók 

kosarának tartalmára. 

 Műszaki cikkek, elektronikai termékek, ruházati cikkek esetén a visszafordulási arány 

(amikor a vásárló visszatér egy korábban megtekintett áruhoz) szignifikánsan magasabb. 

 

 

Képernyő optimalizáció 

Megszívlelendő jó tanácsok számítógépes képernyő- optimalizáció eredményeiből: 

  A mozgó bannerek szemet odavonzó hatásának sorrendje, az erősebb felé haladva így néz 

ki: 1.) villogó banner, 2.pop up ablak, beúszó floating, interstitial, video-banner… 

  A T, H, Z, betűk formátumában szerkesztett struktúrák közt nem sikerült általános érvényű 

„győztest” hirdetni, olyan sok egyéb tényező befolyásolhat. 

                                                            
19 Forrás: The Journal of Pediatrics 
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 Az online újságoknál valamennyi megoldás közül a kép és a hozzá tartozó 3-5 soros 

kiemelés hozza a legtöbb kattintást. 

 Az ábra fölé vitt kurzorral „bele lehet nézni, vagy nagyítani” a tartalomba, az kétszeresen 

több aktivitást eredményez a kattintáshoz képest. 

 Az automatikusan elinduló videó tartalom gyakorlatilag száz százalékos észrevételt 

eredményez, de az ablak bezárásának a hosszára nincs igazán hatással. 

  A betűmérettel, színekkel való kiemelés hatásfoka működik, de messze elmarad az írott 

sajtóban elérhető hatásfoktól. 

 

Mobil alkalmazás-vizsgálatok  

 
A szélessávon „elkényeztetett” digitális bennszülöttek az 
okostelefonok kis operációs felületén is elvárják a maximális 
felhasználó-barátságot. Ha pl. egy kereső oldalon, webáruházban, 
vagy más alkalmazásban két, maximum három kattintás után nem 
találják meg, amit keresnek, már tovább is állnak. A Wichitai Állami 
Egyetem kutatói hosszú távon 
kísérték figyelemmel néhány 

rivalizáló weboldal fogadtatását szemkamerás vizsgálatokkal és 
azokat kiegészítő interjúkkal20. Bizonyítani tudták, hogy milyen 
jelentős arányban nő az ergonómiailag jól kialakított oldalak 
látogatottsága. 
 
 
Megszívlelendő jó tanácsok számítógépes képernyő- optimalizáció eredményeiből: 

  A különböző gyártók közt igen éles a verseny az érintőképes ergonómia terén. Ezzel 

együtt kénytelenek a technikai kialakításban az applikációk kiszolgálása érdekében 

együttműködni és nagyjából azonos működési módokat kialakítani. A kutatások újabban a 

felhasználó-barátság fokát a hang- illetve kinetika által vezérelt eszközökön vélik megtalálni. 

 A megosztott figyelem hatásfokát nagymértékben lerontja, ha egyidőben kezdődik két 

mozgás a területen. 

 A fényerő, betűméret, a görgetési sebesség, az oldalváltás, és az átláthatóság terén zajlik a 

verseny, ezért az ezzel kapcsolatos kutatásokat az egyes gyártók igyekeznek titokban tartani. 

 

 

 

 

 
 
 

A keresett információk megtalálásának tizedmásodpercekkel való lerövidítése is már 
sikerre vihet egy honlapot, vagy webáruházat. 
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          7. fejezet 

    A BEFOGADÁST    

   MÓDOSÍTÓ  HATÁSOK 

         

A Priming 
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7.1. MI AZ ELŐFESZÍTÉS? 

A neuromarketinges kutatások közül a reklám számára talán a legizgalmasabb terület a>  Priming 

kutatásával kapcsolatos. 

A PRIMING – („előfeszítés”) azt a hatást jelöli, amikor egy inger előzetes észlelése, illetve 

felidézése előhangolja, vagy módosítja a rá következő inger feldolgozását. 

Egy hirdetés szemszögéből nézve ez a pszichológiai jelenség megteremtheti annak a lehetőségét, 

hogy valamilyen reklám befogadását már azelőtt befolyásoljuk, mielőtt a fogyasztó találkozna vele.  

A találó magyar fordítás: > előfeszítés , igen plasztikusan fejezi ki a lényeget, nevezetesen hogy egy 

előzetes inger előfutárként „felébreszti”, úgy is mondhatjuk > stand by üzemmódba helyezi az agy 

egyes területeit a rá következő ingerek (reklámok) fogadására.  

A PRIMING – az emlékezetre ható tudattalan befolyás, amely már 

azelőtt működik, mielőtt a feladat tudatosulna. 
 

A jelenséget bárki ellenőrizheti egy egyszerű kísérlettel, ha felkéri a hiányzó betűk kitöltésére néhány 

ismerősét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azt fogja tapasztalni, hogy látványos különbség lesz a két megoldási lehetőség közt, attól függően, 

hogy a tesztalanyokat előzetesen milyen hatás érte, vagy milyen képeket láttak. A választott két betű  

szinte biztosan annak függvényében fog felülkerekedni, hogy előzőleg idilli tájakat, boldog 

embereket, vagy siralmas szegénységet, lepusztult környezetet mutattunk. 

Vajon ez azt jelenti, hogy a rábeszélés érdekében észrevétlenül kapcsolatba lehetne lépni a 

fogyasztók tudatának bizonyos mélyebb területeivel? 

Nem. Ez csak annyit jelent, hogy előzetes ingerekkel fellehet ébreszteni az agy egyes területeit, hogy 

azok „éberebben” készüljenek egy nagyobb valószínűséggel bekövetkező inger (információ) 

fogadására. 
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Ez a fogselyem reklám remekül mutatja a                       

> priming által létrehozott beállítódást. A férfi 

foga közt az ételmaradék olyan erősen vonzza a 

szemet, hogy a kéz hibája fel sem tűnik.  

(Körömlakk reklám esetében nyilván fordítva 

alakulna az észlelési készenlét.) 

 

A neuromarketinggel foglalkozó legjelesebb 

szerzők, mint Martin Linstrom21  A.K. Pradeep22, 

vagy a legutóbb megjelent kötet szerzője Roger Dooley23 rengeteg kísérleti példát sorolnak fel a 

priming jelenségének a hirdetésekben is felbukkanó alkalmazhatóságáról. 

Ezek közül álljon itt néhány olyan érdekesebb példa, elsősorban olyanok, amelyeknek a 

marketingkommunikációban gyakorlati vonatkozásai is lehetnek. 

 

Priming hatások a reklámokban 

1. A mosoly, mint előfeszítés.   (Az ellenállások csökkentése) 

Ez talán a legismertebb priming hatás, amelyet a kereskedők ősidők 

óta ösztönösen használnak. Egy előzetes mosoly után közölt 

információ várhatóan nagyobb elfogadásra talál. A >„pozitív 

effektusnak” is nevezett jelenség szinte automatikusan jelenik meg 

a reklámokban, ott, ahol a szereplőknek általában „kötelező”  

felszabadultan nevetni, de minimum mosolyogni. Hogy min; az 

többnyire csak később derül ki a kísérőszövegből. Pedig a mosoly nem más, mint > előfeszítés az 

utána következő közléssel szembeni bizalmatlanság eloszlatására. Kent C. Berridge kísérleteiből 

számszerűsített bizonyítékokat is kaphatunk arról, hogy például szomjas emberek mennyivel ittak 

többet és mennyivel voltak hajlandók többet fizetni ugyanazért az italért, ha előzetesen rájuk 

mosolyogtak.24     

 

 

 

                                                            
21 M.Lindstrom: Buyology, Truth and Lies why we buy 
22 Dr.A.K.  Pradeep: The buying brain Secrets for Selling to the Subcocious Mind 
23 R.Dooley Brainfluence (Az agyukra megyünk) 100 Ways to Persuade and Convince Consumers 
24  
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2. A veszély, mint előfeszítés.  (A védekező mechanizmusok 

mozgósítása) 

Ősi reflexek még működő maradványa, hogy a veszélyre utaló előjelek 

felkészítsék az idegrendszert a hathatós védekezésre. Jelen esetben 

mindössze annyiról van szó, hogy a reklámban feltűnő ijesztő képek, 

hangok és más jelek mozgósítják az agyban azokat a területeket, 

amelyeknek ilyenkor „dolga” lehet. Különösen védőfelszerelések, 

biztosítási témák, nem kihagyható akciók reklámozásánál működhet jól az előfeszítésnek ez a 

formája, mert megsokszorozza a figyelmi készenlétet. 

3.  A pénz látványa, mint előfeszítés. (A kapzsi Én 

aktiválása) 

Számos kísérlet bizonyította, hogy a pénznek a puszta látványa 

felébreszti az emberekben meglévő > önző Én-t.  Magának a 

pénznek a mutogatása (prospektusokban, reklámfilmekben) a 

kapzsiságot hozza előtérbe, még mielőtt felfognánk, hogy mit is akarnak velünk közölni. Így a 

bankjegyek szerepeltetése elsősorban fogadóirodák, zálogházak, nyereményjátékok, kaszinók 

esetében hasznosul, olyankor, amikor a nyereségvágy a fő hajtóerő. De még véletlenül sem szabad 

pénzt lobogtatni akkor, ha a reklámnak épp az > önzetlen Én-t kellene mozgósítania,  például ha 

ajándéknak szánt ékszert, drága kölnit, vagy bundát kell eladni. 

4. Az együttérzés, mint előfeszítés.  (Az empatikus Én aktivizálása) 

Ha a reklám tárgya a másokkal való együttérzést, a feléjük irányuló 

kedveskedést igényli (például gondoskodásról, segítésről, gyógyításról 

szóló termékek esetén), akkor az előfeszítés egy másik formája, az > 

empatikus Én aktivizálása vezethet  célra. Olyan impulzus, ami beindítja 

a primer támogató reflexeket, anyai ösztönöket.25 A mellékelt képen 

látható banánokkal végzett kísérlet igen frappáns illusztrációként 

szolgál. Amíg a szép, egészséges banánfürtök közt néhány darab elbarnult, fonnyadt példány 

árválkodott, addig azt vitték el leges-legutoljára a vevők. De amikor mellettük megjelent egy felirat 

azzal a szöveggel, hogy „, Én szingli vagyok, engem vigyél!” – azonnal megfordult a helyzet. A 

„hátrányos helyzetű”, egyedülálló banánokat kapkodták el elsőként.  

5. Szembenézés, mint előfeszítés.  (A felettes Én felébresztése) 

Tomazzi és Marzoli26 kísérleteiből ismerjük az önmagunkkal való 

szembenézésnek, mint priming - effektusnak a szerepét. A szoba falára 

szerelt tükörbe való bepillantás egyfajta valóságos „szembenézést” 

jelent magunkkal és a lelkiismeretünkkel. Az arcunkkal való 

véletlenszerűnek tűnő találkozás előhívja a > felettes Ént és beindítja 

annak figyelő, kontrolláló szerepét. A kísérletben adománygyűjtőknél figyelték meg, hogy sokkal 

nagyobb volt az adakozó kedv, ha a kísérleti személyek előbb megpillantották a tükörben saját 

arcukat.  

                                                            
25 P.Zak (Coloradói Egyetem kísérletei alapján.) 
26 idézi Roger Dooley a Brainfluence c. könyvében 
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6. Melegség  (Az bizalom felkeltése) 

Az agy úgy van „bedrótozva”, hogy a melegség érzete az 

engedékenységhez és a > bizalomhoz közeli területeket jobban 

aktiválja. Egy kellemes meleg ital, akár egy barátság, vagy bizalmi 

kapcsolat kezdete is lehet. Pontosan erről szól a Nescafe 

legsikeresebb reklámfilm sorozata, ahol a fagyos városokban egyedül 

bóklászó ismeretleneket hoz össze egy bögre meleg kávé. Természetesen a reklámokban alkalmazott 

meleg barna színek is helyettesíthetik ugyanezt az érzést. Bizalmat feltételező, nagy értékű termékek 

esetében a meleg hatások szélesíthetik ki a bizalomhoz vezető szűk ösvényeket. 

7. Simogatás  (Az együttműködésre való előkészítés) 

Az érzelmi központ, azon belül is az önbecsülésért felelős területek jelképes > 

„megsimogatása” a kereskedelemben is, a reklámban is a priming 

legeredményesebb válfaja. Pszichológus körökben tréfásan „nyúltagyi 

simogatásnak is szokták emlegetni.) Ha bármilyen befolyásolási célú 

információt megelőzően a partner dicséretet, megerősítést, vagy olyan 

bíztatást kap, amely az önbecsülését javítja, akkor az az együttműködésre való 

hajlandóságát nagymértékben emeli. Nem véletlenül lettek a reklám világában a legerősebbek az 

ilyen szlogenek, mint a „Mert megérdemli!”, vagy „Ez jár Önnek!” 

 - hiszen ilyen előfeszítés után bármilyen termék könnyebben eladható. 

8. A hiányérzet fokozása, mint előfeszítés.  (Drive boosting)  

A legrutinosabb reklámkészítők is bizonytalanok abban a kérdésben, 

hogy például egy üdítőital reklámozásánál melyik a szerencsésebb 

megoldás: 1.) ha a szereplő ott a képen megissza az italt, ezzel oltja a 

szomját, és egyben csökkenti a nézőben a feszültséget (> drive 

reduction), vagy 2.) nem issza meg az italt, és ezzel a végletekig csigázza 

a szomjúság érzetét (> drive boosting).  

A neuromarketinges kutatások egyértelmű választ adnak a kérdésre. Az utóbbi változat, tehát a 

hiányérzet fokozásával járó priming-hatás az erőteljesebb.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27 Forrás: The Journal of Pediatrics 
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8. fejezet 

 

          A FIGYELEM 

        TERMÉSZETRAJZA 
 

 

 

A figyelem felkeltésének 3 útja 

A spontán figyelem 

A kreatív út 

Gerilla figyelemkeltés 

Extrém figyelemkeltés 

Az internet-idő 
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8. 1. A FIGYELEM FELKELTÉSÉNEK HÁROM ÚTJA 
 

Korunkban az egyik legnagyobb hiánycikk a figyelem. Nagyon kevés van belőle és nagyon sokan 
pályáznak rá. A privátszférától a közigazgatáson és a politikán át a szórakoztató médiáig mindenki 
többet szeretne magának megkaparintani az emberek figyelméből.28 Érthető tehát, hogy ebből a 
nagyon véges készletből komoly harc dúl a legkisebb morzsák megszerzéséért – különösen, ha egy 
sor feleslegesnek tűnő információt kell „rásózni” a reménybeli vásárlókra. A reklámnak pedig (sajnos) 
ez a feladat jutott. 
 

Ha nem vívja ki a figyelmet, a reklám értelmetlen! 
 
A reklámpszichológia tudományának széles körben ismert régi alapelve, az ún. > AIDA szabály is 
abból indul, hogy minden későbbi lélektani folyamat eléréséhez először a figyelem felkeltése; 

(Attention) szükséges. Erre épül a többi fontosabb cél; az érdeklődés (Interest), majd a vágy (Desire)  

keltése … ami aztán végül a vásárlási cselekvéshez (Action) vezet el. 

 

                         

Ha egy reklám a „pszichológiai céltábla” legkülső 

peremét sem találja el, akkor a küldetése a szó 

valódi értelmében „célt tévesztett”. 

 

 

 

 
Az a reklám, amely nem képes áttörni az érdektelenség, a közöny, vagy a spontán 

ellenállás védőfalát, az nem tudja üzenetét eljuttatni a vásárlóhoz. Tehát hasztalan. 
 

 
A hirdetők változatos, furfangos ötletekkel 
igyekeznek kikényszeríteni az emberek 
figyelmét. 

 

 
Arányos figyelem 
 
Ha a figyelemkeltés, az információ és a meggyőző 
érvelés bármelyike aránytalanul nagy hangsúlyt 
kap, akkor a reklám > dramaturgiai egyensúlya felborul.  A reklám három követelményének 
kiegyensúlyozottsága egy háromlábú szék példájával illusztrálható:  
 
 

                                                            
28 Michael H. Goldhaber: The Attention Economy and the Net 
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Ha a „háromlábú szék” bármelyik lába rövidebb, vagy 
hosszabb, a szék billegni fog!  
 
  

Az egyensúly titka a reklám három fő pillérének: a > 
figyelemkeltésnek, a közölt > információnak és a > 
meggyőző érvelésnek az arányosságában rejlik. 

 
Az arányosság azt jelenti, hogy a három rész szerepének, súlyának, jelenlétének összességében kell 
arányban állnia. A figyelemfelkeltést, a tájékoztatást és a bizonyítást a kampány teljes lefutása alatt > 
különböző eszközökön szerencsés megoldani. Cél, hogy a hármas hatás a fogyasztó fejében álljon 
össze egységes képpé. Többek közt ez az > integrált kommunikáció célja és küldetése. 
 
 

A figyelemkeltés három lehetséges útja: 

 

 

1. Az első lehetőséghez, az impulzustömeg növeléséhez kellő erőt képviselő > 
médiaköltés, tehát > pénz kell. (A médiavásárlásból eredő impulzustömeg megszerzéséről az előző 
fejezetben esett szó.) 
 

2. A második lehetőségnél a spontán figyelemfelkeltés eszközei lépnek működésbe. 
A nagy biztonsággal bevethető, de sokszor közhelyessé vált  > klasszikus  figyelemkeltő dolgok 
(erotika, kutya, gyerek, stb.) tartoznak ebbe a körbe. 
 

3. A harmadik lehetőség, a kreatív megoldás a legizgalmasabb.  Ott a figyelem 
felkeltésének egy mesterségesen létrehozott > szokatlansági faktor a kiváltója, ami viszont rengeteg 
ötletet igényel. 
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8.2. A SPONTÁN FIGYELEM KIVÁLTÓJA: AZ ERŐS „FELHÍVÓ JELLEG”.  

 

Az erős felhívó jelleggel bíró vizuális elemek a 

figyelem számára kikerülhetetlenek. Főként, ha 

nagy impulzustömeg támogatásával jelennek 

meg. 

 

Olyan jelekről, helyzetekről van szó, amelyek az 

ösztönvilágból öröklődve kitüntetett fontossággal 

bírnak. Szaknyelven szólva: nagy a „felhívó 

jellegük”. 

 

Vannak olyan ingerek, jelek, amelyek a látóterünkbe érkezve tértől, időtől, társadalmi és 
kulturális meghatározottságtól függetlenül ösztönös figyelemkeltő erővel bírnak.  

A reklám előszeretettel igyekszik ezeket a maga céljára hasznosítani. 
 

                           

 
A hirdetési szakma számára az erős felhívó jelleggel 
bíró dolgok (kutya, gyerek, kisbaba, nő, szex, 
agresszió) képviselik a legértékesebb „muníciót”. 
Egyben a legnagyobb veszélyt arra, hogy 
átgondolatlan használatuk öncélúvá és 
kontraproduktívvá válik. 

 
 
 

 
 

Erős >primer felhívó jelleggel rendelkező látványelemek: 
 

– veszélyre utaló és az ösztönös védekezésre késztető ingerek 
   (pl. hirtelen mozgás, támadás, kiáltás, villanás, dörrenés, sírás) 

– az éhség, szomjúság csillapítására utaló ingerek 
  (élelem, hűs ital, kínálkozó gyümölcs látványa) 

– a fajfenntartás ösztönéből eredő valamennyi szexuális inger 

  (a nemiségre utaló jelek, erotikus testrészek, nemi aktusra utalás) 

– az utódok gondozásának ösztönéből eredő késztetés  
 (pl. kisbaba, kisgyerek szerepeltetése, elesettség) 

– a harmonikus környezet fenntartására utaló jelek 
(szép tájak, naplemente, felhők, forrás, virágok, kedves állatok) 
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Veszélyre utaló primer felhívó jelleg 
 

 
 
Gondoskodási ösztönre épülő primer felhívó jelleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erotikára, szexualitásra épülő primer felhívó jelleg  

A női test, annak is a legvonzóbb része. Hálás figyelemfelkeltő felület mindenféle reklámüzenet 
közvetítésére. 

 

„Sex sells!” 

A legrégibb reklámpszichológiai tanítás, miszerint „szex- szel minden eladható,” az internet korában 

még az eddigieknél is igazabbnak tűnik. Kétségtelen, hogy valamennyi primer figyelemfelkeltő eszköz 

közt a szexualitás áll az élen. 
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Az erotikus tartalom egyszerre két funkciót is betölt. Ellenállhatatlan a figyelemkeltő ereje, másrészt  

az ösztönök szintjéig hatoló motivációs erővel bír. 

Az erotikus felhívó erő mindig jól jön, ha divatcikkeket, fehérneműt, illatszert kell reklámozni. Addig 

nincs is ezekkel különösebb baj, amíg a termék használata természetes módon kapcsolódik a 

szexualitáshoz.  Nem véletlen az sem, hogy a szexualitásnak roppant erős motiváló erejét a reklám 

ott használja ki a legjobban, ahol a legkisebb ellenállásba ütközik: a közösségi média felületein. Ott, 

ahol gátlástalan szabadverseny zajlik a kattintások maximalizálásáért, ott ahol sokkal kevesebb 

szabály korlátozza a provokatív figyelemfelkeltést. 

Reklámetikai szempontból az az iránytű, hogy a reklám szereplője ne szexuális 

céltárgyként, szerepeljen a hirdetésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szexualitás felhasználása a figyelem rabul ejtése érdekében tudatalatti területeket is érint, ezért 

alkalmazásuk sikamlós határvidékre tévedhet. Sokszor, nem rejtik véka alá, hogy itt az ösztönszinten 

lévő érzelmeket; a bűn, az elfojtott vágy, az agresszió, a féltékenység, mélylélektani motívumait  

akarják „birizgálni”. 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi06IfXvNnVAhVhi1QKHeiECn4QjRwIBw&url=https://primepromotionsite.wordpress.com/2013/04/02/sex-sells-why-sex-in-advertising-is-effective/&psig=AFQjCNFxYoBMGx1GApFxXtbBA4KkOhm7yQ&ust=1502894478524116
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Kedvelt és gyakran alkalmazott motívum például annak a felhívó jellegnek a kiaknázása, amit a freudi 

nomenklatúra > orális fixációnak definiál. (Ha a korai elválasztás miatt a baba nem élheti át elég ideig 

a szopás örömét, könnyen „fixálódhat” ebben a stádiumban. Az orális személyiség élete során - 

mintegy önmagát kárpótolva - keresve keresi a szájjal kapcsolatos örömöket. Jellemzőjük a túlzott 

kötődés, valamint a szájjal kapcsolatos cselekvések eltúlzása.)29 

 

Paris Hilton híres autómosós jelenete. Hamburger reklám esetében „érdekes” 

figyelemkeltés30 

 
A figyelemkeltés közhelyei – A primer felhívó jelleg leárazása 
 
A termékhez nem kapcsolódó, öncélú szexuális ábrázolások visszaüthetnek, igen gyakran váltják ki a 

gyerekvédők és a női egyenjogúságért harcolók haragját és tiltakozását. 

                                                            
29 Siegmund Freud:Stages of Psychological Development 
30  YouTube: Carls Junior Burger, Paris Hilton 
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Nagyon keskeny az a határ, ahol a szexuális megjelenítés még nem csap 

át olcsó hatásvadászatba és nem fordul a termék ellen. A 

kontraproduktivitás gyanúját messzemenőkig igazolta az Ohiói egyetem 

kutatócsoportjának egy kiterjedt pszichológiai felmérése. Mint 

kimutatták: „nem arról van szó, hogy az emberek nem találják elég 

vonzónak a szexet és az 

erőszakot, hiszen az evolúció 

kezdete óta ösztönös az 

érdeklődésünk e témák 

iránt. Az emberek figyelmét 

éppen hogy túlságosan is 

lekötik a reklámokat 

körülvevő erőszakos és 

szexuális ábrázolások, ezért 

jóval kevésbé tudnak 

odafigyelni magára a 

reklámozott termékre.” A szex és az erőszak eltereli a figyelmet a 

hirdetett árucikkekről. Ennek következtében gyengül a termékekkel 

kapcsolatos emlékezetük, megítélésük és vásárlási hajlandóságuk is."31  

 

Az online hirdetők is– ahol csak lehet – igyekeznek a „fantázia” 

életre keltésével minél több erotikus célzást becsempészni a 

hirdetéseikbe.   

 

 

Szexista 

 

 

 

 

                                                            
31 Brad Bushman: Do Sex and Violence Sell? Maybe Not, Says New Study, 2015 www.apa.org   

http://www.apa.org/news/press/releases/2015/07/sex-violence.aspx
http://www.apa.org/
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Cukiság cunami 

 

Pelenkareklámnak kiváló megoldás! A figyelemkeltés módja és aránya 

illeszkedik a termék jellegéhez. 

De sajnos a reklámok lesilányításának a leggyakoribb módja, amikor 

átgondolt képzettársítás helyett kényelmesen kiválasztanak egy nagy 

felhívó jelleggel bíró, önmagában is figyelmet keltő valamit, (például 

kisbabákat, kedves állatokat)  

és azt kisajátítva, minden kapcsolat, vagy egyéb indok nélkül 

öncélúan vetik be a figyelem csapdába ejtésére.  

Ide vág egy David Scott nevű kreatív-igazgató elhíresült mondása: „Ha azt akarom, hogy jól 

szerepeljen a film a visszaemlékezési tesztekben, nem kell mást tennem, mint felléptetni egy gorillát, 

fürdőnadrágban”. 

 
Kutya, macska, gyerek, csinos nő: ez a közhelyes, 
sajnos „biztos hatást” kiváltó receptje. ,  

  

 
Szakmai körökben általánosan elfogadott két 
alapelv, mely szerint a figyelemfelkeltő eszköz 
bedobása akkor célszerű, és akkor etikus, 

    

1.) ha nem ellenkezik a befogadó személyiség-jegyeivel 
2.) ha nem ellenkezik a termék „személyiség-jegyeivel”. 
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Fehér elefánt rózsaszín kádban, hátkefével, 

és mossa a hátát32  

8.3 A KREATÍV ÚT. SZOKATLANSÁG ÉS BLIKKFANG 

Az impulzustömeg növelésén, a primer felhívó jellegű elemek felhasználásán túl a > szokatlanság 

bevetése a figyelemfelkeltés harmadik útja. Ahhoz viszont ötletekre, vagyis kreatív erőfeszítésre van 

szükség. 

A közhiedelemmel ellentétben a figyelem felkeltésére nem felerősített ingerekre van szükség! (A 

televízióban hiába erősítik fel a reklámblokkok hangerejét, annak inkább a figyelem kikapcsolása az 

eredménye.)  A figyelemfelkeltő erő csak a környezettel együtt értelmezhető: 

                  -  fekete-fehérek közt a színes,a színesek köt a fekete-fehér, 

     -  az állók közt a mozgó, a mozgók közt az álló, 

                   - a csendesek közt a hangos, a zajosok közt a halk, 

                   - az ürességben a kirívó, a kirívók közt a végtelenül egyszerű. 

A figyelem felkeltésére a szokatlan és a megszokott ingerkörnyezettől eltérő ingerek 

képesek. 

A figyelem mozgósításához a megszokotthoz képest merőben újszerű, meglepetésszerű, különös, 

meghökkentő megoldások vezetnek. 

 

A kreatív versenyre szóló felhívás jól példázza az eredetiségre utaló 

elvárást. 

Ahhoz, hogy észrevegyenek, ki kell lógnod a sorból! 

 

Mivel lehet a figyelem érdekében feszültséget teremteni?  
Szokatlan helyzettel, szokatlan párosítással, szokatlan jelenséggel, 
szokatlan látvánnyal. Általában > rendkívüli és a megszokottól 
eltérő, lehetőleg > meghökkentő szituációkkal. 

 

 

A spontán figyelem beindításához a „Hogy kerül a csizma az asztalra?” kérdésben megfogalmazott 

furcsaság jelenléte szükséges. A világ megszokott rendjétől való eltérés feszültséget teremt, az pedig 

mozgósítja a dolgokra való fokozott odafigyelést. 

A blikkfang (geg) mindig különös és szokatlan helyzetek feszültségéből keletkezik. Amikor 

két össze nem illő dolog egymás mellé helyezéséből jön létre újszerű felismerést tükröző 

kapcsolat. 

 

                                                            
32 Így oktatják az ügynökségeknél a kezdő kreatívokat a blikkfang lényegére  
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Két ősrégi, és egy mai példa a kreatív figyelemkeltés 

példázataként:  „ …  amikor a dolgok nem a maguk rendjén 

kapcsolódnak össze. 

 

Mi a közös bennük? A szituáció szokatlansága, a dolgok meghökkentő, mesterséges társítása. Az 

unalomig használt figyelemfelkeltő sablonokhoz képest az ötletnek épp abban van az ereje, hogy a 

szokatlan helyzet felmutatásával nem megnyugtatja, hanem provokálja a befogadót, így ő kénytelen 

energiát fektetni a számára nyugtalanítóan fura szituáció megoldásába. 

 

 

                      A blikkfang erejét a különös helyzetek feszültségéből adódó meghökkenés adja.

 

Olyan helyzetek létrehozása „Amikor a dolgok egy új összefüggés alapján hirtelen új értelmet 
nyernek.” – ez a kreatív tevékenység alapja. Épp ezért az > eredetiség és a > különösség kergetése 
 a reklámszakmában a kreatívok „munkaköri kötelessége”. 
 
Hogy is szólt a fejezet mottójaként említett példabeszéd a blikkfang lényegéről? „Fehér elefánt… 
rózsaszín kádban…” Azaz: Végy egy nagyon ritka valamit, tedd be egy szokatlan szituációba és 
csináltass vele valami nagyon különöset.” 
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Vízisíző elefánt: óriási a mérete, de közben bravúrosan mozgékony. A blikkfang régi receptjének 
megvalósulása egy tanácsadó cég mai reklámfilmjében. 

 
Sajnos a legjobb ötletek is a másolás következtében elvesztik különösségüket és érdektelenné válnak. 
A tegnap még figyelemfelkeltőnek bizonyult megoldások holnapra idegesítő közhellyé válnak! 
 

A figyelemfelkeltés eszközei gyorsan romló árucikkek. 
 

    Az ötletes reklámnak nem a „rossz” reklám az ellentéte, hanem a sablonos, > sztereotip reklám.  
 
 
 

 
A kreativitás a megszokottól való elszakadás bátorsága. 

Erich Fromm33 

Kreativitásra ítélve 

A kreatív megoldások hatékonyságának pszichológiai háttere a következő: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szokatlanság varázsereje 
Amikor a dolgok nem a megszokott rendjükben kapcsolódnak egymáshoz, amikor a környezethez 
viszonyítva nagy az eltérés, vagy amikor a várakozáshoz képest mást észlelünk, az automatikusan 
mozgósítja a figyelmet. 
 

                                                            
33 Erich Fromm (1900-1980) Német-amerikai pszichiáter (The Ultimate Success, 1999) 

A közlő felkínál 

egy szokatlan 

szituációt 

Ez nem illeszthető be 

a befogadó rögzült 

képzeteibe 

Ezért a befogadó 

figyelme     

felerősödik 

Ami magasabb 

szintű befogadásra 

kényszeríti.
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A szokatlan megoldások nem mennek át az érzékszerveinken, mint „kés a vajon.” Ezért aktivizálni, 
mozgósítani kell a figyelmet, fel kell ismerni az összefüggéseket. Ez pedig már a kommunikáció egy 
magasabb szintje!   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A figyelem megszerzésére irányuló kreatív 
erőfeszítés olyan különleges helyzeteket 

próbál teremteni, amelyek pontosabb 
feltérképezéséért, a hiányzó 

összefüggések megértéséért kiáltanak. 
 

 

Szokatlan használat, szokatlan funkció, szokatlan helyzet, szokatlan körülmény, szokatlan 
környezet, szokatlan viselkedés, szokatlan mozdulat, szokatlan nézőpont, szokatlan összefüggés, 
szokatlan párosítás, szokatlan megoldás, szokatlan gondolat …. 
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… a különös összefüggésekből eredő kreatív 

feszültség képes megteremteni a reklámok számára 

létfontosságú figyelemkeltő erőt... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
…különösen, ha a szokatlansághoz valamilyen, nem a várakozásnak megfelelő. 
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A hagyományos hadsereg, veszít, ha nem nyer. A gerilla nyer, ha nem veszít” 
Henry Kissinger amerikai külügyminiszter 

 

8. 4. GERILLA FIGYELEMKELTÉS 
 
A gerillareklám a fogalom névadójának Jay Conrad Levisonnak a meghatározása szerint is egy olyan 
irányzat, amely 

a figyelem drasztikus és „finoman erőszakos” 
megszerzéséről szól. 

 A gerillareklám eredetileg azért jött létre, hogy ott is meglepje az embereket, ahol nem számítanak 
rá. Mert a fogyasztók egyre ügyesebben siklottak ki a reklámok hatása alól, egyszerűen elkerülték a 
lehetséges találkozási pontokat. Kikapcsoltak, átváltottak, átsiklottak, tovább lapoztak, elgördítettek.   
A gerillataktika célja, hogy ezt ne tegyék. 
 
A gerillareklám  
módszerét tekintve:                                   –  olcsó, minimális média-használattal) 
                                                                       – provokatív, a hagyományos médiában nem 

   megengedett, kényes, erotikus és tabu témákban is 
– pimasz, szemtelen fellépésével olyan eredményeket 
   produkál, amivel borsot tör a nagyok orra alá is 
– szellemes, legfőbb fegyvere a partnerek megnyerésére 
   a cinkos szellemesség 
–  interaktív, a partnerek maximális bevonását, sokszor 
   részvételét igényli 
– rejtőzködő, a szervező, megszólaló kiléte, és ezzel együtt    
   utolérhetősége rejtve marad 

 
és ami a legfontosabb:                            „NEM A MEGSZOKOTT HELYEKEN ÉS  

                                                         FELÜLETEKEN TÁMAD”! 
 

Lényege, hogy a legváratlanabb pillanatokban, > természetes életközegükben „lepi meg” a 

fogyasztókat. A zebrán reklámtáblával elénk toppanó fiatalok, a járdára festett, vagy a ház falára 

vetített mozgó feliratok, a köztéri szobrok nyakába lógatott tárgyak, a berendezett járművek, az 

emberi test különböző részeire festett emblémák, és az alkalmi utcai akciók … mind gerillaakciók a 

figyelmünk kikényszerítésére. 

 

 

 

 

 

A gerillareklám a kicsik fegyvere. Szokatlan helyeken, szokatlan módon és rendkívül olcsón 
képesek felhívni magukra a figyelmet. 
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A hagyományos, és megszokott helyeken felbukkanó reklámokat könnyű kikerülni. A gerillareklámok 

szemtelenül odatolakodnak, ahol senki nem számít rájuk. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gerilla harcmodor a „kicsik” fegyvereként indult. Azok a kisvállalkozók találták fel, akiknek 
reményük sem drága médiaeszközöket vásárolni, és ezért csak meghökkentéssel tudták magukra 
felhívni a figyelmet.               
 
Később azonban a „nagyok” is felfedezték a gerilla figyelemkeltés előnyeit. Ők drágább változatokat 
is megengedhetnek maguknak, miközben élvezhetik a gerilla-harcmodorral járó előnyöket. Ma már 
szinte nincs olyan jelentős nagy márka, amely ne integrálná kampánytervébe a gerilla 
gondolkodásmódot. 
 
 

. 

A gerillareklám nehezen kikerülhető, mert saját 

közegében lepi meg a szemlélőt. Az itt látható 

járműreklámot a leírás szerint le is állították, 

mert sok baleset járt a nyomában. 

 

Legújabb gerillafegyver a figyelem letámadására a 

drónokkal való hirdetési forma. Már neve is van: > 

> dronevertising34 

                                                            
34 Egy chilei férfi divatbolt meglepetés akciója  Black Friday alkalmából 
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Magyarországon az egyik „leglaposabb 

országban” ilyen gerilla akcióval hirdeti magát a 

legmeredekebb hegyek megmászására is képes 

terepjáró.35  

 

 

 

 

Társadalmi célú reklámok is folyamodnak a gerilla 

harcmodorhoz. Többszörös díjnyertes> ambient megoldás 

a hontalan emberek támogatásáért.36 

 

 

 

8.5 EXTRÉM FIGYELEMKELTÉS:  SOKKOLÁS ÉS TEASER 
 
 „Összecsinálod magad” címmel óriási nézettségnek örvendve fut egy kávé-reklám a YouTube-on. 
Kezdetben idilli tengerparti tájon látunk enyelegni egy párt, majd hirtelen irtózatos sikollyal kisérve 
egy rémfej bukkan fel kitakarva a képet és frászt hozva a nézőkre. 
A szóbeszéd szerint sokan ebben a pillanatban beváltották a 
címben ígért fiziológiai tevékenységet, de volt állítólag olyan 
kevésbé erős idegzetű néző, aki szívbajt is kapott. 
Az ötlet tulajdonképpen arra az ígéretre épül, hogy a K-fee nevű 
kávé mellett mindenki garantáltan „éber” marad37. A példa 
kapcsán érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon hol a határ; 
vajon meddig megengedett, hogy a reklám ilyen sokkoló erővel 
hívja fel magára a figyelmet? 
A szabályozás szerint „A társadalmi célú reklám kivételével a 
reklám nem kelthet félelmet.” De társadalmi cél esetén is csak mértékkel! 
 
Az ijesztés, a megbotránkoztatás, a morbiditás és a sokkolás mégsem idegen a reklám eszköztárában. 
Nyilván a drasztikus figyelemkeltés és a feltűnés okán. 
 
 

                                                            
35 A Republic Group „The Plainst country” hirdetése 
36 A Y&R ügynökség ambient akciója a Magyar Vöröskereszt megbízásából a hajléktalanokért 
37 Youtube: K-fee commercial attack 
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A drasztikus és mindenáron való figyelemkeltésnek számos példáját ismerjük Oliviero Toscaninak a 
Benetton számára készített 1995-ös első botrányos csókja után még számos reklámban folytatták a 

megbotránkoztató figyelemkeltés e módját.38 
 

A Leo Burnett olaszországi irodájának vezetője, Alessio Fronzoni úgy látja, a sokkolás általános 
tendencia, innen nincs hátraarc. „Ez egy olyan médiafolyamat csúcspontja, amely egyre inkább csak a 
figyelemfelkeltésre törekszik; a középszerű tapintatosság már a múlté; erőteljes, jól irányzott, 
agresszív üzenetre van szükség.”  
 
 
. 
1. Sokkoló figyelemfelhívás társadalmi céllal 
Még az etikai kódex is engedékenyebb a figyelemkeltés módjának megítélésében attól függően, 
hogy kereskedelmi – vagy társadalmi célú reklámról van-e szó. Vajon miért? 
A kereskedelmi reklámoknak könnyű dolguk van, mert a termékek kívánatossá tételével 
és vágykeltéssel operálhatnak. A társadalmi célú reklám az élet gondjaival, problémáival, tragédiáival 
foglalkozik, ahol az ilyesmi nem működik.  
 

Magyar Reklámetikai Kódex 12. cikkely 3.§ 
A társadalmi célú reklám, csak a megismertetni kívánt cél hatékony kommunikációjához  
szükséges módon és arányos mértékben kelthet félelmet, tartalmazhat sokkoló elemet,  

drámai megjelenítési módot. 
 
 

 
 

                                                            
38 http://unhate.benetton.com/unhate-campaign-2011/ 
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A társadalmi célú reklámnál minimális a befogadók > érintettsége. Ez azért van, mert az ilyen típusú 
megszólalás nem tud megfogható fogyasztói előnyöket kínálni a pozitív döntésért cserébe. 
Tény, hogy a társadalmi célú reklámok élnek a leggyakrabban a sokkolás eszközével. Itt nyilvánvaló az 
> érzelmi meggyőzés vitathatatlan elsőbbsége. 
A Yale Egyetem erre irányuló kutatásaira is utalva nagyon valószínűnek tűnik, hogy gyors attitűd-
váltás csak az érvelést megelőző > erős feszültség keltése mellett érhető el. 39 
 

Az alacsony érintettség miatt a társadalmi célú reklámoknál az üzenet célba juttatásához 
sokkal > drasztikusabb, nem egyszer > sokkoló figyelem felkeltésre van szükség. 

 
 
Ez a TCR a harmadik világ súlyos problémáinak megoldásához 
kéri a segítséget. Ilyen megoldás kereskedelmi reklámban 
elképzelhetetlen. Bár sok pszichológus kételkedik benne, hogy 
célravezető-e. 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ilyen megoldás kereskedelmi reklámban 

elképzelhetetlen. Bár sok pszichológus 
kételkedik benne, hogy célravezető-e. 

 
 
 

„A sokk is lehet sok!”. 
 
Minél nagyobb a fenyegető hatás (betegség, halál,  
morális vétség) annál nagyobb feszültség keletkezik a 
befogadóban. 
 

 
 
 

 
 

  A káros szenvedélyekről való lemondás 
     különösen erős ellenállással találkozik, 
   ezért fokozott elrettentéssel lehet csak     

megközelíteni 
 
 

                                                            
39 Csepeli György: Szociálpszichológia  (303 o.) 
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Sokkoló hatású társadalmi célú üzenet 
a verbális erőszak terjedése ellen. 
 
 
 
 
 
 
A „hulla öröme” 
 
Ismert, de megmagyarázhatatlannak tűnő reakció, amikor az emberek egy balesetnél tömegesen 
bámulják  a szerencsétlenül járt áldozatot, ahelyett, hogy elfordítanák a fejüket. A  > hulla örömének 
nevezett jelenség a kognitív disszonancia egyik megjelenési formája. Arra utal, hogy  
 

A sokkoló élmény egyszerre fejt ki taszító és vonzó hatást. 
 
 
 

A korlátozások hiányában az interneten 
erőteljesebben terjednek a „hulla örömére” építő 

agresszív tartalmak, amelyek elsősorban a tinédzser-
korúakra jelentenek veszélyt. Ezért az ilyen 

megoldásoknál fokozottan kell ügyelni arra, hogy az 
üzenet várhatóan milyen kört ér el. 

 
 
Mennyire hatékony a sokkoló kommunikáció? 
 
A sokkoló erejű figyelemkeltés pszichológiai lefolyása az, hogy 
 

a felkeltett feszültség után a forrás által ajánlott feszültségcsillapítás 
, a >drive reduction, pozitív élményt, megnyugvást hoz. 

 
 
De bumeránghatás várható minden olyan esetben, ahol a közlés során nagyobb feszültséget hozunk 
létre annál, mint aminek mérséklésére a címzett képes.40 
 
A drasztikus hatásokat használó üzeneteknek a kutatások szerint jelentősen nagyobb az emlékezeti 
hatásuk, erőteljesebben elgondolkoztatnak (bevonnak), és főként előrehozott cselekvésre 
késztetnek.41 Hátrányuk, hogy beindítják a védekező mechanizmusokat is, amikor az érintettek 
megpróbálják maguktól > eltolni (racionalizálni, átértékelni) a problémát. 
 

                                                            
 
41 https://scholar.google.hu/  shock advertising attracts more attention 

https://scholar.google.hu/
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Egy friss tanulmány szerint42 a sokkoló reklámok 
emlékezeti hatása jóval felülmúlja azokét, amelyek 

tényszerű információra, vagy aggodalomra építenek. 
 
 
Hosszú távon azonban bizonyított, hogy a kevésbé 
felkavaró módszerek jobb eredményre vezetnek az 
attitűdök kialakításában. Azoknak a márkáknak, 
amelyek pozitív imázs-építés a céljuk és 
szeretetmárka rangjára kívánnak emelkedni, - 
azoknak kerülniük kell mindenféle elrettentésre 

irányuló motivációt!43 

 
 
Igazán szellemes megoldás, ami a nézők> 
bevonására és a > sokkhatás elkerülésére épít. Az 
állatbarát egyesület reklámjában azzal ijesztik az 
embereket, hogy ha a jobb alsó sarokban lévő ikonra 
kattintva megszakítják a hirdetést, akkor a kutyust 
áramütés éri. Természetesen senki nem él  vissza a 
helyzettel, de a  az adományok mennyiségére nézve 
jól sikerült.44 
 

 
TEASER – a kíváncsiság végsőkig feszítése 
 
A kíváncsiság gerjesztésének végletekig fokozott válfaja a > teaser, ami a magyar szakzsargonban > 
felcsigázó reklám néven lett közismert. 

Lényege, hogy az emberekben meglévő természetes kíváncsiságot hosszú időn át gerjesztik, és csak 
egy bizonyos idő (általában néhány hét) elteltével adják meg a választ, amikorra már mindenkit 
megőrjít a kíváncsiság. A teaser kampányokban tehát van egy > felcsigázó és egy >megoldó szakasz. 
A kutatások szerint az ilyen reklámok emlékezeti hatása akár háromszoros-ötszörös lehet a 
hagyományoshoz képest. 

Az első hazai teaser az óriásplakátok meghonosodásának időszakában tűnt fel. A (felcsigázó 
fázisban megkérdezték, hogy: „ISMERI ÖN SZÉPHIDI KLÁRÁT?” Majd egy hónap múlva (a 
megoldó szakaszban) a hirdető ügynökség örömmel nyugtázta a közönség felé, hogy „MOST 
MÁR MINDENKI ISMERI SZÉPHIDI KLÁRÁT!- EZ AZ ÓRIÁSPLAKÁT IGAZI ELŐNYE!”  

 

Egy teaser kampányánál fontos, hogy idő előtt ne tudódjék ki a titok. A Google és a Facebook 

korában azonban egyre nehezebb minden információt elrejteni, mivel a felhasználók szinte sportot 

űznek abból, hogy a keresőportálokon megtalálják a megfejtést. Ügyes csavarral természetesen erre 

is rá lehet játszani, például úgy, hogy a hirdető jutalmat ígér a rejtvény helyes megfejtőinek. 

                                                            
42 Does it pay   https://www.cambridge.org. https://www.roninmarketing.co.uk 
43 Does it pay to shock? The Journal of Advertising research  
44 ASPCA commercial, „You can stp t this video” 

https://www.cambridge.org/
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Teaser reklám: Egy ideig srófolják az emberek 

kíváncsiságát; vajon milyen lehet a VW új 

modellje? Csak hosszabb idő elteltével „hull le a 

lepel” és derül ki a válasz. 

A fokozott figyelemfelkeltésnek – bármilyen 
irányba is történjék -  a veszélyei is fokozottak. 
Ilyenkor hajszálon múlik a közönség 
hangulatváltása. A feszített várakozás után a 
megoldás feletti csalódás az eredeti szándékkal 
ellentétes > bumeránghatást szül. A teaser 

reklámoknál fontos lenne a közhangulat folyamatos szondázása azt figyelve, hogy meddig feszíthető 
a húr, és hol van az a pont, ahonnan már nem szabad a továbbmenni. 
 
 

 
Teaser reklám: a 

felcsigázó szakasz után 
fontos, hogy a megoldó 
szakaszban adott 
információ adekvát és 
arányos legyen. 

 
 

 

 

 

8.5. ITT AZ „INTERNET IDŐSZÁMÍTÁS” ! 

Az interneten még az átlagosnál is nehezebb megküzdeni a felhasználók figyelméért.  Sokan, 

különböző módszerekkel mérték le, hogy egy átlagos felhasználó a Facebookon az üzenőfalon való  

pörgetés közben mennyi idő alatt dönti el, hogy megáll –e egy tartalomnál. Az eredmény 

megdöbbentő. 0,9 és 3,7 mp. közt szóródik ez az időtartam.  

A „Facebook idő” 

A közösségi oldalon egy tartalom megállítására fordított átlagos idő jelenti az online 

korszak új időszámításának alapegységét, amit akár nevezhetünk >„Facebook időnek” is.45 

                                            Facebook Time:   2,4 mp. 

A 2,4 mp. átlag-idő, ami a „görgetés” közben elsuhanó egy-egy tartalomra jutó észlelési idők alapján 

keletkezik. (Főiskolai hallgatókkal végzett kísérletben a közösségi oldalon 20 random szponzorált 

hirdetésre szánt idő görgetési összes idejéből számították ki az egy hirdetésre jutó átlagot.) Amiből 

nyilván az következik, hogy vannak tartalmak, amelyek az érintettségnél fogva ennél hosszabb, de 

olyanok is, amelyek ennél rövidebb időt kapnak az „ítélethozatalra”.  

                                                            
45 Fehér Katalin: Digitalizáció és új média (Akadémiai K. (2016) alapján 
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Az internetes böngészési mód következményeként rendkívüli módon zsugorodik az a percepciós idő, 

amely alatt az ember eldöntheti, hogy foglalkozik –e az adott tartalommal. A rendszeres > „pásztázó  

üzemmód” átalakítja az ember egész figyelmi készenlétét, ennek egyik következménye az alig két és 

fél perces > „Facebook Time”.   

Figyelemkeltő tartalmak a közösségi médiában 

Vizuális beállítottsága miatt agyunk alig 1 mp. alatt dolgozza fel a vizuális tartalmakat. A figyelem 

megragadásában ezért élvez előnyt a látvány. Az alábbi összeállítás a közösségi médiában feltűnő, 

legerősebbnek bizonyuló képi impulzusokat foglalja össze. 46 

 

 

A témák alig különböznek a hagyományos 

médiából ismert képi eszközöktől. Itt is az 

ingergazdagság és az erotika áll az élen. De 

a közösségi média személyesebb közegében 

erősebb hangsúlyt kapnak a bennfentesebb, 

intimebb témák, és szabadabb utat kapnak 

a megbotránkoztatásra, sőt ijesztésre utazó 

motívumok. 

 

 

A tartalommarketing előretörésével 

érezhetően megnőtt a verbális rész szerepe 

is.  

A görgetés által rendkívül gyors összpontosításra kényszerített felhasználók egyre inkább 

figyelnek a bulvártól örökölt, felcsigázó verbális üzenetekre is – bombasztikus címsorokra, 

felcsigázó headline-okra.  

 

Ilyenekre, mint   

Megváltoztatja a jövőjét! Soha többé nem kell a 

villanyszámlával törődnie. Két hét múlva nem 

ismerte meg a lányát. Ezért tiltották ki az 

edzőteremből. Az orvosok pánikba estek, amikor 

megtudták. Nem találja ki, mi történt vele, 

miután kipróbálta…stb.  

 

   

                                                            
46 saját összeállítás az adespresso.com tanulmányainak sorrendje alapján 



56 
 

A „YouTube” idő 

  Nem kevésbé izgalmas szám az, ami a YouTube használat átlagértékét jelzi, és 

azt az időtartamot jelzi, amely alatt egy átlagos néző a tartalomba való „belenézés” alatt, 

közben eldönti, hogy folytatja, vagy megszakítja a videózást.  

YouTube Time: 8-15 mp 

Elképesztő módon rövidül az az idő, amelyet a felhasználók egy-egy videó megnézésére szánnak, és 
ez különösen a „Z” generáció tagjaira igaz. 47 A filmes tartalmak 60-80%-át már az indulás után  5-6 
másodperc múlva „lelövik”, jobb esetben még adnak nekik egy második „túlélési esélyt” a csúszkán 
való előretekerés által.  Zárójel: (A filmek előtt megjelenő reklámokat a felkínált 5 mp.-es 
kényszeridő lejártával 99%-ban azonnal kikapcsolják.)  
 
Egyes felmérések szerint az interneten egy véletlenszerűen talált, fél percnél hosszabb reklámfilm, 
vagy másfél percnél hosszabb referenciafilm végignézésének esélye 40% alatt van. 
 
Itt kell megjegyezni, hogy a YouTube-on való megtekintési hajlandóságot maximális mértékben a 
filmből kivágott filmkocka tartalma határozza meg. Egy főiskolai hallgató diplomadolgozatában ennek 
járt utána. Azt tesztelte, hogy egy fénymásológép reklámfilmjének melyik kockáját kell kitenni a fejléc 
mellé ahhoz, hogy a legtöbben nézzék meg.48 Ezt az eredményt kapta 

A kialakult sorrend előre várható volt, az arány mégis meglepő. Az erotikus témájú kiemelt filmkocka 
24-szer annyi megtekinést eredményezett. 

 

Az internethasználat rohamosan és kimutathatóan alakítja át az idő érzékelésének és a 
vele való gazdálkodásnak az évszázadok alatt kialakult ritmusát. 

 

                                                            
47 Ezekről a friss kutatásokról bővebben: Dinkar Sharma és Lazaros Godinis: Internet and Facebook related 
images affect the perception of time.  Journal of Applied SocialPsychology (2017.) 
48 

sorrend        6             1                 5                 4                2              3 
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A témában leginkább kompetens kutató Philip Zimbardo professzor 
szerint az internethasználat megváltoztatja az ember időhöz való 
viszonyát, átalakítja a valóság érzékelésének módjait. Mind a > 
„Facebook Time”, mind a > „Google Time” felületesebbé teszi a 
gondolkodást, parkoló pályára teszi a világ jobb megértésére való 
szándékot.  
A helyzetet súlyosbítja a párhuzamos eszközhasználat, a > multitasking 
térnyerése, amely megterheli a megosztott figyelemre való készenlétet, 
és kimutatható mértkben rongálja az egy témára való összpontosítás 
hatásfokát.  
A kommunikátorok arra kényszerülnek, hogy a világ dolgairól a lehető legrövidebben, végletekig 
leegyszerűsítve, sallang- és redundancia mentesen fogalmazzák meg mondanivalójukat. 
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9. fejezet 

          AZ EMLÉKEZET 

        ÉS ERŐSÍTÉSE 

 

 

Emlékezés és bevésés 

Mnemotechnika 
Recall vizsgálatok 
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9. 1. EMLÉKEZET ÉS BEVÉSÉS A TÚLKOMMUNIKÁLT 
TÁRSADALOMBAN 
 
A felejtés a harmonikus emberi lét ugyanolyan elengedhetetlen része, mint az emlékezés. A 
reklámosok persze nem így gondolják. Ők abban érdekeltek, hogy üzeneteik minél tovább életben 
maradjanak és ezért az emlékezet maximalizálásának érdekében meg is mozgatnak minden követ. 
(Arra persze ritkán gondolnak, hogy egy új mosógép előnyeinek megjegyzéséhez először el kellene 
felejtenünk a régi mosógép régi előnyeit.) 
 

Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását 
nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést, ...(és amely 

a problémahelyzetekkel való megküzdés során rendelkezésünkre áll). 
 
A reklámszakma számára az >emlékezeti hatás a kívánatos cél, a hatékonyság legfontosabb 
mutatószáma, a siker egyik kiemelt fokmérője. 
> Bevésés-nek hívjuk az idegrendszernek a tanulás és az újrafelismerés szakasza között tartósan 
végbemenő, feltételezett elváltozását. A bevésés nyomán emlékek, emléknyomok, ún. > engramok 
maradnak az agyban. Kicsit tréfásan azt mondhatjuk, hogy a reklám számára ezeknek az 
emléknyomoknak, a „begyűjtése” jelenti az igazi kihívást, hisz minél több elemet képes valaki 
elraktároztatni az emlékezetében, annál nagyobb az esély, hogy vásárlási szituációban ezeket majd 
elő is tudja hívni. Azaz: a polcról remélhetőleg azt a terméket fogja levenni, amire a reklám alapján 
vissza tud emlékezni. 
 

A memória tárolóinak rendszere 

 

A legújabb információelméleti tudás segítségével érdekes eredményeket tudtunk meg az agy 
szenzoros „tárolóiban” hosszú távon és rövidtávon elraktározott információk előhívásának bonyolult 
mechanizmusáról. Sokféle analógiát sikerült a számítógépes és az emberi memória-kapacitás közt 
felfedezni. Ma már tudjuk, hogy az emberben is van egyfajta RAM49, amely az aktuális 
tájékozódáshoz szükséges adatokat tárolja1. Ez a szenzoros memória. Viszont azt is tudjuk, hogy a 
számítógéppel ellentétben a hosszú-távú memóriában lévő információk idővel elvesznek,, 
megőrzésükhöz megerősítés: > ismétlés kell. 
 

                                                            
49 Random Access Memory, (közvetlen hozzáférésű memória), feladata a számításhoz szükséges ideiglenes 
adatok tárolása 
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Az ismétlés hatásainak szempontjából rendkívül fontos a > sleeper effektus működésének 
ismerete. 
 

A gyakori ismétlések hatására, bizonyos szunnyadási idő után az emberek az eredetileg 
fenntartással fogadott üzeneteket is igaznak találják. 

 
Akárcsak a politikai propagandában, a sleeper effektusnak fontos szerepe van a hirdetési 
befolyásolásban is. A folytonos ismétlés, ami a > szlogenek természetéből ered, rendkívüli módon 
befészkeli magát az emlékezetbe. Mi több, a sok ismétlés következtében a fenntartással fogadott 
banális üzenetek alapigazságnak tűnnek.  Elég sokszor elmondani: Coca Cola, az igazi! Pannon GSM, 
az élvonal! Henkel, minden háztartásba ez kell! Gillette, férfiasan tökéletes! Spar, jó ár, jó döntés! – 
és hamarosan mindez alapigazságként épül be a tudatba. 
 

A reklámok ismétlési hatásait tekintve még izgalmasabb jelenség az úgynevezett > forrás effektus.  
 

Az ismétléseknek akkor van a legnagyobb hatásuk az igazságtartalom megítélésére, ha az 
emberek emlékeznek annak tartalmára, de elfelejtették annak forrását. 

 
Különösen az ellenőrizhetetlen eredetű online hirdetéseknél érvényesül ez a paradoxon. A közösségi 
médiában is felmagasztal, vagy ócsárolt szolgáltatások makacs módon berágják magukat az 
emlékezetünkbe, miközben a vélemény kibocsájtójának kiléte hamar eloszlik a ködben. 
 
 

Az ismétlés szerepe 
 
A reklám alapfeltétele az ismétlés. Talán ez a kommunikáció egyetlen formája, ahol természetesnek 
tűnik az agyonismétlésnek, > szájbarágásnak, szajkózásnak, agymosásnak, szuggesztiónak (?) ilyen 
gyakori megjelenése. A reklám hosszú története alatt a közvélemény is tudomásul vette, hogy ebben 
a műfajban bizony az egyszeri okos elbeszélgetés helyett csak rövid nevek és jelszavak sulykolása 
történik. 
 
A reklám oldaláról az emlékezettel kapcsolatban két izgalmas kérdést szoktak felvetni: 
 

1. Miként lehet az emlékezeti hatást növelni? (Másképp fogalmazva: miként lehet 
csökkenteni a felejtést?) 

2. Igaz –e, hogy a reklámhatás minőségének szempontjából az emlékezet a legfontosabb 
mutató? (Másképp fogalmazva: „Mindegy milyen a reklám, csak emlékezzenek rá?” 
 
 
Az ismétlések száma nincs egyenes arányban az emlékezet növekedésével. Többféle > telítődési 
küszöb létezik a befogadók habitusától is függően. Vannak „ismétlés-tűrő” és „igen gyorsan telítődő” 
személyiség típusok. Egy törvényszerűség azonban leszögezhető…esküszöm, : 
 

A telítődési pont elérése után az újabb ismétlés már rombolja  
a befogadási hajlandóságot! 

 
Az ismétlések számával az ismertség logaritmikusan nő, de a telítődési pont után már nem emelkedik 
tovább. A termék iránti szimpátia viszont erőteljesen csökken.  (Ilyenkor szokott kifakadni a reklám 
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„szenvedő” alanya, hogy „…esküszöm, ha még egyszer mutatják ezt a hirdetést, soha többé nem 
vásárolok belőle...! 50 

Egy hirdetés nem hirdetés! Ahogy a gerillamarketinges Jay Conrad Levinson már 1984-ben is 
leírta:  

Egy hirdetéssel a befogadónak minimum kilencszer kell találkoznia ahhoz, hogy hatást 

tudjunk elérni vele. A kilenc találkozáshoz háromszor annyi megjelentetés szükséges. 

A klasszikus ismétlési görbe

 

Az ismétlések számával az ismertség arányosan nő, de a telítődési pont után 
már nem emelkedik tovább.. A termék iránti szimpátia és a befogadási hajlandóság viszont 

erőteljesen csökken. 

A telítődési pont kiszámítása nehéz feladat. Függ a konkrét elérési mutatóktól (REACH)51, de függ a 
befogadó személyiségétől, tűrőképességétől, és függ a reklám műfaji sajátosságaitól is.(Például, hogy 
aktuális beharangozó- vagy lírai jellegű, imázs-növelő céllal készült.)  
 
A GfK, az Ipsos és a Panmedia korábbi kutatásaiból egyértelműen kiderül52, hogy 
 

A reklámokkal szembeni ellenszenv okai közt a mértéktelen túlismétlés 
áll az első helyen! 

 
Ezt jóval lemaradva követi csak a megtévesztő manipuláció és az igénytelenség, (gagyiság) vádpontja. 

 
Vannak reklámok – különösen a gyógyszeripar és a 
telekommunikáció területéről - amiket a televíziós csatornákon 
egy év alatt 16-18 ezerszer is levetítenek. Egy nap alatt akár 80-
szor is.53 

A kommentezők ilyenkor kíméletlenül a legkacifántosabb dühös 
kirohanásokkal illetik a reklámot, a szereplőket és természetesen 
a márkát. Ennek ellenére az ilyen kampányok letagadhatatlan 
sikereket érnek el az eladási mutatók terén.  
 

                                                            
50 Bojár Iván, felhívás, https://ideiglenes.wordpress.com/2010/10/24/kapas-utcai-kreativ/ 
51 A REACH azt mutatja, hogy – akár röviden is, – de hányan találkoztak a cikluson belül legalább egyszer a 

hirdetéssel. 
52 A hazai reklámok elfogadottságának vizsgálata,   GfK Hungária 2012  
53 Gyógyszert vegyenek! Kreatív online 2016. 11. 16. 
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A szakmai vélekedések leginkább arra hajlanak, hogy az eladási sikereket mindig annak a költségnek a 
tükrében érdemes vizsgálni, ami a mértéktelen ismétléssel jár együtt. Különösen, ha a ráfordítások 
emelkedésével a pszichológiai ellenérzések miatt már nem nő tovább sem a kedveltség, sem az 
eladhatóság. 
 
 
A mellékelt ábra azt mutatja, hogy a 
befogadási hajlandóság 
szempontból melyik megoldás tűnik 
előnyösebbnek. Ha ugyanazt a 
spotot vetítik folyamatosan, vagy ha 
menetközben egy új verziót dobnak 
be. 54 
 
 
 
 

A túlismétlés furcsa következménye: a reklámeltérítés 
 
Ahogy a reklám esetében ezt megszoktuk, a > telítődési szabályt sem lehet „kőbe vésni”. 
Tapasztalati példák sora bizonyítja, hogy 
 

a telítődési küszöb szándékos és durva átlépése, a reklámok túl-ismétlése nemhogy 
 rontotta volna a szimpátiát, de még javította is. 

 
A furcsa jelenség akkor áll elő, amikor az agyonismétlés ténye már annyira zavarja a nézőket, 
hallgatókat, hogy „kínjukban” elkezdenek az agyonszajkózott üzenetekkel viccelődni, kötözködni, és 
főleg megpróbálják azokat új összefüggésekben használni. Sok olyan, kifejezetten népszerű reklámról 
tudunk, amelyek nem az eredeti változatnak, hanem a „közönség által felkapott” és módosított, vagy 
kiforgatott változatnak köszönhetik hihetetlen népszerűségüket. 

 
 
 
Bosszantásig túlismételt reklám. 
A viccelődések és a kabarék csipkelődése nyomán 
fokozott publicitást és „új életet” kapott.  
> Kommunikációs hatékonyság szempontjából 
kiemelkedő esettel állunk szemben; szinte nincs olyan 
ember, aki ne „emlékezne” a reklám üzenetére. 
 
 
Ezt a folyamatot nevezzük > reklámeltérítésnek. A 

reklám közönsége az ölébe pottyant internetes kommunikációs szabadsággal élve nem csak passzívan 
szemléli a neki küldözgetett reklámüzeneteket, hanem aktívan reagál rájuk, végső soron akár 
kiforgatva vagy kifigurázva ismétli azokat. 
 

A reklámeltérítés (még ha időnként előnytelen is a márkára nézve) az emlékezeti hatás 
szempontjából kifejezetten előnyös lehet! 

 

                                                            
54  
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Azt pontosan kell látni, hogy egy eredetileg gyenge, vagy „sutácska” reklám másodvirágzása már nem 
a megbízók,nem is a készítők, hanem kifejezetten a felhasználók produktuma. Az ő „eltérítési” 
akciójuk nélkül ezek a reklámok szép lassan eltűnnének az érdektelenség szürkeségében. 

 
Eltérített ismétlési görbe 

 

Az agyonismételt reklámokat a közönség először megpróbálja kiiktatni, később „kínjában” 
átkölti, kifigurázza, új helyzetekre alkalmazza, ami által megugrik az emlékezeti görbe. 

De ez már nem az eredeti reklám érdeme! 

 

Ismétlési stratégiák 
 
Vizsgáljuk meg a legsikeresebbnek bizonyult ismétlési stratégiákat rövid- és hosszú távú 
környezetben.  
 

1. Ismétlési stratégiák a kampányok hatásfokának növelésére – FOLLOW UP 
 
Milyen > intenzitással és milyen >késleltetéssel célszerű emlékeztetni a egy kampány üzenetére az 
optimális emlékezeti hatás érdekében? Az ismétlések megtervezésének két jellegzetes stratégiája 
van: 
 
A/ „Orrnehéz” kampány (front loaded campaign) 
Amikor a kampány elején dobnak be mindent, azután későbbi időzítéssel fokozatosan „lecsengetik” a 
történetet. Ez a típusú ismétlési stratégia a teljes intenzitással dübörgő kampányidőszak után kb. egy-
két hónappal bevet egy nagyjából 10 százalék erejű ismétlést, majd azt követően egy újabb, 
kismértékű emlékeztető szakaszt. A grafikon jól mutatja, hogy az ismétlés szakaszaiban egész csekély 
erőfeszítés nyomán milyen látványosan frissül fel a már el-elszunnyadó emlékezet. 

 
 
 
 
B/  
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B/„Farnehéz” kampány (back loaded campaign) 
Az iménti stratégia ellenkezője. Itt lassan, óvatosan dobják be a témát, majd az erőforrásokat a 
második ismétlési szakaszra tartogatva érik el a kampány kiteljesedését. Ez a fajta stratégia kis 
intenzitással kezd, majd az ismétlési szakaszokban e 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Ismétlés blokkon belül : REMINDER 
Egy adott televíziós blokkon belül a > reminder típusú ismétlés tűnik optimálisnak. A 30 másodperces 
reklám lejátszását követően néhány spot után megismételnek egy > emlékeztető részletet, (amely 
csak a termékfotót, vagy egy jellemző részt tartalmaz) 5 másodpercben. Így a 2x30 mp. helyett csak 
35 mp.-et kell fizetni, ugyanakkor kísérleti bizonyítékok vannak rá, hogy az emlékezeti hatás a 
duplájára nő4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Ismétlés több eszköz egyesítésénél: MEDIA REMINDER 
 
Ha mód van többféle ATL és BTL eszköz kevert használatára, akkor az ismétlésnél a > media reminder 

megoldáshoz is lehet nyúlni. Ennek egy lehetséges változata a televízió – rádió kombináció. 
Különösen hatékony ismétlési módról van szó. A reklámfilmet a rádióban ismétlik meg és a film 
hangja alapján kell a korábban látott képeket utólag felidéznünk. Mivel ez fokozottabb aktivitást 
igényel a hallgató részéről, ezért az emlékezeti hatás kiugróan jó, amit számos konkrét kutatás is 
igazol.55 

 

Melyik módszer az eredményesebb? 
 
Német kutatók56 próbáltak a végére járni, hogy az orr- vagy a far-nehéz kampányok gazdaságosabbak 
- 

                                                            
55 Feledy György: A rádióreklámok hatékonysága, Médiafigyelő 1995 
56 Werner Kroeber-Riel, Franz–Rudolf Esch: Strategie und Technik der Werbung, Stuttgart 2004 
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e, azaz melyik tud ugyanakkora költségből nagyobb hatásfokot produkálni.  
 

Az „A” típusú erőteljes indítás és utána már csak a szinten tartás az aktualitásra épülő, 
akciós jellegű (>hard sell) kampányoknál előnyösebb.  Imázs-építő és fenntartó témáknál 

(> soft sell) pedig inkább a „B” típusú, egyre fokozódó erőbedobás bizonyul 
hatékonyabbnak. 

 
Az ismétlési stratégiát azonban nem lehet függetleníteni az adott időszak rivális kampányaitól. Ha egy 
adott időszakban egyszerre több hasonló hirdető (pl. több bank, több mobilszolgáltató, vagy több 
gyógyszermárka) egyszerre „nyomul”, akkor a közvélemény másképp érzékeli az ismétlések 
összhatását. A kampánytervezőknek ezért a vetélytárs és a saját reklámok együttes megjelenésére, a 
>Share of Voice (SOV)57 mutatókra is tekintettel kell lenniük. 

 
 
 

  

                                                            
57 A >Share of Voice (SOV) mérőszám azt mutatja meg, hogy egy adott időszakban valamennyi média-

megjelenés, gerillareklám stb. összességét tekintve a versenytársak közül kinek erősebb a „hangereje”, vagyis a 
jelenléte 
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9. 3. MNEMOTECHNIKAI MÓDSZEREK  
            
Az emlékezeti hatás növelése 
 
A görög eredetű szóból szerveződött tudomány a memória serkentésének és bővítésének 
lehetőségeivel foglalkozik. Megőrizni a sok ezer márkanevet, előhívhatóvá tenni a 
problémahelyzetekben megoldást kínáló cégek neveit és a hozzájuk tartozó termékek, szolgáltatások 
végtelen tömegét bizony nem kis kihívás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A felejtés elleni csatában a reklám mindig is rá volt kényszerülve az emlékezeti hatást 
növelő rafinériákra. Szép számmal tett is le az asztalra olyan emlékezet-növelő 

„találmányokat”, amelyeket az élet más területein is jól lehet hasznosítani. 
 

 
Aszerint, hogy milyen rendező elv szerint alakítják a befogadásra szánt információt, az emlékezést 

könnyítő,  > mnemotechnikai eszközöknek több nagy csoportja van: 
 

A rímes, ritmusos, dallamos versikék, mondókák megjegyezhetősége már a kisgyerekkorban is 
nyilvánvaló. Később a tanulásnál is jól beválik, ha a nehezen megjegyezhető fogalmakat és 
szabályokat ritmusokba szedve próbálják a nebulók fejébe vésni: (Duna, Tisza, Dráva, Száva, – törjön 
ki a lábad szára! Vagy: Minden vízbe mártott test, a súlyából annyit veszt… stb.) A reklám hőskorában 
a szerzők kimondottan ezekre az emlékezet-serkentő módszerekre utaztak.(Haladjon Ön is a korral, 
süssön Váncza sütőporral! Artin drazsé sose káros, ettől székes a főváros). 
 
 

A reklámban leggyakrabban használt memória-serkentő, MNEMOTECHNIKAI eszközök 
 
1. RÍM, ALLITERÁCIÓ  
 Egykor rendkívül népszerű, ma már háttérbe szorult forma.(Fabulon a bőre őre, Megjön a kedve, ha 
vár a keddre! Minden időben, Tisza cipőben?)  vagy alliteráció (Chio-chio-chio-chips) 

 
2. RITMUS, DALLAM   (Transzformáció) 
Amikor az információt könnyebben megjegyezhető (rímes, időmértékes,  rigmusos, dallamos) 
formára alakítják .Leggyakoribb formája a  > jingle, a dallamosított szlogen.(pl. Calgonnal a mosógép 
is tovább él!  A legkisebb is számít- Tesco! Spar - jó hely, jó ár, jó döntés!) 
 

Egy klasszikus, közel száz éve 

„elfelejthetetlen” rímes, 

időmértékes, gondolatritmusos, 

szlogen Karinthytól.  

100 év után az amerikaiak is 

„feltalálták”, de már rím nélkül. 

Nincs is akkora emlékezeti hatása! 
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3. GONDOLATRITMUS, (Kiazmus) Szójátékokon, gondolati fordulatokon alapuló közlés 

(pl.”Minden szinten szinte minden”.  „Jól kijövök, ha bemegyek”) vagy furcsa hanglejtés: (Mennyi??? 
Nem ár!!!)  Ide sorolható a > szándékos hiba is. Például a Wick drazsé direkt hibásan elmondott 
szlogenje, „Az orrodat is tisztíccsa”, amely már negyven éve nem akar kimenni az emberek fejéből. 
 
4. LEEGYSZERŰSÍTÉS (Szimplifikáció) 
Amikor egy bonyolult ismérvet, vagy tulajdonságot a megjegyezhetőség kedvéért maximumra 

leegyszerűsítve fogalmaznak meg.  (Pl. Könnyű, mint az egyszeregy: kettes után hatszor egy.  Tele van 

a város tele-öttel.).    

5. ÁTRENDEZÉS   
A könnyű megjegyezhetőség érdekében a kreatívok kénytelenek bonyolult információkat úgy 
átalakítani, hogy valamilyen rendező elv szerint könnyebben előhívhatók legyenek a memóriából.(A 
számszerűség megjegyezhetőségére kínálkozik például az ujjakon való számolgatásra való átalakítás, 
vagy telefonszámok szavakká való átalakítása) 
 
6. ÖSSZEKAPCSOLÁS  (Konnotáció) 
Amikor neveket, vagy tulajdonságokat más jól ismert fogalmak összekapcsolásával) esetleg 
hasonlatokkal, metaforákkal tesznek emlékezetessé. (Pl. Milka boci, Coccolino maci, Tigris benzin, 
Hóvirág sajt) 

 
7. TÖRTÉNETMESÉLÉS  (Storytelling)   
Amikor bonyolultabb összefüggéseket, érveket egy jól 
megjegyezhető történetbe ágyazva tesznek könnyen 
felidézhetővé.  (Pl. a kisfiú sztorija, aki Dart Vader-nek 
öltözve próbálta életre kelteni az apja távirányítóval 
indítható VW-ját)  

   
 

8. ÉRZELMEKHEZ KÖTÉS (Pozitív effektus) 
Az érzelmekhez között információk tartósabbak és jobban rögzülnek. Az érzelmekhez kapcsolódó 
emlékek jobban előhívhatók.  (A karácsonyi hangulathoz kötött márkamegjelenítések éveken át 
tartósan megmaradna.) 

 

 
 
9. SZEMÉLYEKHEZ KÖTÉS (Márka-
arcok) 
Amikor a könnyebb megjegyezhetőség 
kedvéért a márkához hozzárendelnek egy 
karakteres személyt (márkaarcot), akit a 
nagyközönség személyiségjegyei alapján 
jobban tud azonosítani az emlékezetéből 
előhívni. 
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 „Shortcut”58 technikák  
 
Bátran fel lehet tenni a kérdést, hogy a böngészők korában van –e még jelentősége az emberek 
agyának mindenféle kereskedelmi tudnivalókkal való megterhelésére, amikor úgyis másodpercek 
alatt férhetnek hozzá naprakész információkhoz. 
Az emlékezet-javító mnemotechnika szerepe valóban megváltozik. Nem magát a tudás-anyagot kell 
memorizáltatni, hanem a hozzá vezető utat!  
 

Az emlékezet-javító feladatok áttevődtek az internetes rákeresések megkönnyítésére, 
például a webcímek, gyűjtőtémák mnemotechnikailag is tökéletesített kialakítására. 

 

                                                    Memória – „shortcut”  
 

A könnyebb megjegyezhetőség kedvéért átalakított 
web-címek, blogok, közösségi oldalak, hashtag-ek, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
58 Shortcut: informatikai kifejezés. A célhoz vezető út levágása, lerövidítése. 

www. toldacuccot.hu 
www. oreganeniked.hu 
www. jokenyer.hu 
www.hovamenjek.hu 
www.leteszemacigit.hu 
www.legjobbszerviz.hu 
www.elvira.hu 
www.szeretlekmagyarorszag.hu 
www.adsoftheworld.com 
 

pestenhallottam 
humorraltöltődj                    
anyakanyar 
szeretemazanyukámat   
 megintállunkvaze 
# nincsmit    
# esőnap  
 # me too 
# fromwhereistand 

 
 

http://www.hovamenjek.hu/
http://www.legjobbszerviz.hu/
http://www.adsoftheworld.com/
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9.3  AZ EMLÉKEZET MÉRÉSE. RECALL VIZSGÁLATOK 
 
Nagyon kevés hirdető tudja pontosan, hogy mit is vár el egy reklám eredményességétől. Azt jól 
tudják, hogy végső soron a forgalom növekedése a cél, de azt is érzik, hogy annak eléréséhez 
bonyolult út vezet: figyelmet kell kelteni, szükségleteket ébreszteni, meggyőzőnek és emlékezetesnek 
kell lenni. Nos, az eladási görbék mutatóin kívül a legegyszerűbbnek tűnő visszaigazolás az, ha 
megnézik, vajon a világba bocsájtott üzenetek közül mi maradt meg az emberek fejében. Mire 
emlékeznek? 
 

Az emlékezet mérése 
Az emlékezet mérésének két klasszikus szakmai módja van: a felidézés: > recall, és a 
felismerés: > recognition vizsgálata. 
 

Recall: emlékezés, felidézés, amely valamilyen információnak,  ismeretnek, tudásnak az 
emlékezetben való megmaradását, jelenlétét,  illetve előhívhatóságát igazolja. 

 
A felidézés esetében egy visszakeresési utasítás alapján végigfut az agyban egy olyan program, 
amely megpróbálja megkeresni a kívánt emléknyomokat. A visszakeresés különböző kapcsolati 
elágazások útján megy végbe, amelyhez mozgósítani kell az asszociációk sokaságát. Itt tehát nem 
csak magának a márkának, hanem az ahhoz rendelt tulajdonságoknak > attribútumoknak a 
felismerésére is kíváncsiak. 
(Pl. Milyen cipő-reklámra emlékszik? Mondjon mosogatószer márkákat! Melyik sörnek van a 
legnagyobb ereje? Milyen reklámban szerepel George Clooney? Milyen gyógyszer való erős 
fejfájásra? Mi a különbség a két arckrém között? Mi a Tic- Tac szlogenje?) 
 

Recognition: felismerés, azonosítás. Azt jelzi, hogy valaki sok hasonló közül megismeri, 
felismeri -e, illetve képes –e megkülönböztetni az adott dolgot. 

 
A felismerés esetében egy korábban már ismert tárgy, vagy tartalom újra megismeréséről 
van szó. (Pl. Találkozott-e már ezek közül a márkák közül valamelyikkel? Melyik ezek közül 
az az autó, amelyik sosem hagy cserben? A mosóporok közül melyik való finom gyapjú holmikhoz? 
Melyik az új minőségi garancia védjegye? Válassza ki ezek közül a környezetbarát termékeket!) 

 
 
                                                       

Óramárkák recall vizsgálata 
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1. Milyen óramárkákra emlékszik? 
 

2. Tud –e nagyon drága óramárkákat említeni? 
3. Tud –e divatmárkákhoz kapcsolódó óramárkákat említeni?  
4. Melyek a Magyarországon árusított leggyakoribb óramárkák? 

  
5. Az Omega márkát ismeri –e? 
6. Emlékszik –e, ki reklámozta?  
7. Az itt felsorolt óramárkák közül melyikre emlékszik? 

 
Az emlékezet vizsgálatoknál –a kvízjátékokhoz hasonlóan) azt nézik, hogy mennyi segítségre van 
szüksége az illetőnek a felidézéshez.  Ennek alapján beszélhetünk > spontán >irányított és > direkt 
felidézésről. Az első esetben segítség nélkül, a második szinten kis rásegítéssel, a harmadik lépcsőben 
már a konkrét név bizonyos elemeinek megadásával történik a visszaemlékezés. A felismerést viszont 
csak a pontossága alapján szokták 2-5 fokú skálán értékelni. Minél több asszociációs kapaszkodót 
adnak a tesztalanynak, annál könnyebb lesz számára a felidézés. Ezért minden újabb segítség után 
csökken a válaszra adott pontérték. 
 

Az emlékezet-vizsgálatok módszerei: 
 
1. Egyéni 
kérdőíves, vagy személyes megkérdezésen alapuló emlékezet kutatás 
2. Fókuszcsoportos 
kiscsoportos, együttes vizsgálat, ahol a felidézésben és a felismerésben a csoport tagjai egymásra is 
hathatnak, bizonyos ismeretet és asszociációs kört _ együttesen is felidézhetnek. 
3. Theater 
Nagy-létszámú közönséggel kezdeményezett játékos vizsgálat a legismertebb és legközkedveltebb 
márkák (reklámok) ismeretéről, ahol nem konkrét adatok, hanem a _ közhangulat, „közfelkiáltás” 
(szavazás) alapján lehet megállapításokat hozni. 
4. DAR (telefonos) 
A leggyakoribb emlékezetvizsgálati módszer. Jelentése: _ Day After Recall. Általában telefonos úton 
zajlik. A reklám sugárzását követő 24 órán belül kérdeznek rá spontán, irányított, direkt szinteken a 
megjegyzett elemekre. Így mérik egy-egy adott márka (reklám) maradandóságát az emlékezetben. 
 

Így zajlik egy DAR interjú 
 
Nézzünk meg egy jellegzetes Day After Recall kérdéssort egy reklám felidézésének vizsgálatára. 
Ha a felidézés megtörténik (a várt márkanév elhangzik) – akkor véget ér a kérdés sorozata. 
Egyéb esetben újabb segítséggel gördül tovább az interjú. 

Spontán 

Irányított 

Direkt 
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Az emlékezet mutatói (szokták abszolút számokban és százalékban is megadni) 

 

 
Akik a célcsoportban spontán módon (előzetes említés nélkül) ismerik az adott 
reklámot/márkát) 
 
 
Azok a reklámok, amit a márkával kapcsolatban spontán felidéznek 

 
 

Akik a célcsoportban részletekből felismerve megemlítik az adott 
reklámot/márkát  

  
 

Akik a célcsoportban elsőként említik az adott reklámot/márkát           

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Totál spontán reklám (vagy) márka ismertség 

Támogatott reklám (vagy) márka visszaidézés 

Top of Mind – Első említés 

Reklám visszaidézés 
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10. fejezet 

          FELDOLGOZÁS 

A kognitív szakasz 

 

Az ötlet hatalma 

Az „AHA, HAHA és HŰHA” élmény 
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10.1 KI VESZI A LAPOT? A KOGNITÍV FELDOLGOZÁS SZAKASZA 

 

 

A legtöbb reklám szerencsére nem csak úgy megy át az érzékszerveken, mint „kés a vajon”. Szükség 

van a „tantusz leesésére”, vagyis a „kapcsolásra”. De ehhez kell egy kis „kapcsolási idő”! 

Az alább látható három reklám nagyon eltérő helyen és korban készült. Mindháromban a 

figyelmeztetés nemzetközileg ismert jelzésére, a felemelt mutatóujjra van bízva a figyelem 

kikényszerítése.  

Az elaboráció az az időbeli folyamat, ami alatt a tudatunk feldolgozza a kapott információ 

minél teljesebb jelentését 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A formai hasonlóság ellenére a három kép különböző > feldolgozási kapacitást igényel.                                                              

Ahogy a kis jelképes órák mutatják, van, amelyikre kevesebb, van, amelyikre több időt kell szánni. 

 

Ahhoz, hogy telefonálni lehessen, a 

régi telefonkészülékekbe be kellett 

dobni egy tantuszt, De a telefon csak 

akkor adott vonalat, amikor a 

„tantusz leesett”.  
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Vannak reklámok, amelyek elsőre nem érthetők. Megértésükhöz, az összefüggések felismeréséhez 

szükség van egy kis időre és egy kis kognitív erőfeszítésre;  emlékek, tapasztalatok, logikai műveletek 

mozgósítására. 

 

Az ötletesnek tartott reklámok ellenállhatatlan pszichológiai titka az>  elaboráció sikerében 

keresendő. A többletjelentés megértése ugyanis egyfajta siker, amely örömmel jár, hiszen a 

befogadónak sikerült kiegészítenie a hiányos üzenetet és megfejtenie egy kódolt üzenetet. 

„Minél többet ismersz meg a világból, annál jobban észreveszed, hogy az emberek mennyire másképp 

látják ugyanazt a dolgot” – hirdeti a HSBC Bank. De ahhoz, hogy megértsük, miért mondja ezt, ahhoz 

kell egy kis együtt-gondolkodás. 
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10.2 Az „AHA” a „HAHA” és a „HŰHA” élmény 

 

 

A világgazdaság hírei egy helyen összpontosulnak?  - mondja a Financial Times.  Miért is? - AHA! 

 

130 ló és 3 tehén? Miért is? -   AHA! 

A valóban kreatív reklámok > kódolnak, és > dekódolásra kényszerítik a másik felet. Az első pillanatra 

érthetetlennek tartott információt a befogadó ilyenkor kénytelen elemeiből újra összerakni, vagy 

kiegészíteni. Ezáltal ő is aktivizálódik a kommunikációs folyamatban. Úgy is mondhatjuk: > társ-

alkotóvá válik. 

A felismerésből és az összefüggések meglátásából keletkező  

kellemes élmény, az > AHA! - ÉLMÉNY 

 

                 Újszerű és meglepetésszerű összefüggések meglátásból adódó kellemes élmények:  
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Amikor valaki felismeri, hogy itt nem whisky- és nem fogkrém reklámról van szó , abban a pillanatban 

születik meg az AHA! – élmény. 
                  

 

           Nyelvi játékosság felismerésére épített ötlet, amely a tökéletesség három pillanatát mutatja.  

 

A Norvég Légitársaság nehézsúlyú kreatív bravúrja. Megfejtéséhez bizony lehet, hogy kell egy kis 

türelem, de ha megvan a logikai 

láncszem, akkor az „AHA – élmény” 

szélesre tárja a befogadás kapuit.  

 

 

Egyetlen ország zászlajának 

részleteiben ott vannak másik öt ország 

színei. A felismerés sikerélménye 

nyomán befogadóbb figyelem jut a 

kiemelt járatok kedvezményes árára. 

 

A 

H 

A

! 

A 

H 

A

! 
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Az ilyen típusú, a befogadó közreműködésére is számító reklámok hátulütője, hogy a kód nehézségi 

fokától függően nem biztos, hogy mindenki eljut a „tantusz leeséséig”. Olyankor a reklámba fektetett 

pénz és erőfeszítés kárba veszik.  De ahol célba jut, ott a hatás az AHA –élmény okán 

megsokszorozódik. 

Minél nagyobb a befogadónak a megoldásba fektetett hajlandósága, annál nagyobbat „durran” 

számára a poén, és annál hatásosabb és emlékezetesebb marad számára a reklámüzenet. 

 

                                      A kreativitásra való törekvés két magasabb szintre is eljuthat:  

 

. 
 

 

 

 

A > HAHA! - élmény működése a viccek hatásmechanizmusához hasonló. Siegmund Freud 

viccelmélete is azon alapul, hogy „a várakozáshoz képest meglepetésszerű összefüggés felismerése 

hirtelen felszabaduló emocionális kitöréssel jár.59 „A humor a racionalitás köntösében jelentkező 

ésszerűtlenség hirtelen lelepleződése” – ez pedig Almási Miklós frappáns meghatározása. 60 

A furcsa és mulatságos összefüggések  

felismeréséből keletkező kellemes élmény a 

 > HAHA! - ÉLMÉNY 

 

                                       
Öt autómárka (A Mazda, a Peugeot, a BMW, a Mitsubishi és a Volkswagen) ilyen vicces formában 

ábrázolja, hogy az autójuk mennyire gyorsul. -  HAHA! 

                                                            
59 Siegmund Freaud: A vicc és viszonya a tudatalattihoz. Gondolat 1982. 
60  Almási Miklós: Filozófiai bevezetés az esztétikába 

AHA ÉLMÉNY akkor jön létre, ha a reklámban elrejtett összefüggést 
felismerjük. 
 
HAHA ÉLMÉNY  akkor jön létre, ha az AHA élménnyel párhuzamosan 
egy humoros összefüggésre  is rátalálunk. 
 
HŰHA ÉLMÉNY akkor jön létre, ha a reklám nemcsak ötletes, nem csak 

szellemes, de egy kicsit provokatív, vagy tabu-sértést tartalmaz. 

             Haha-élmények gyorsulásra 

H 

A 

H 

A

! 
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  Ez pedig a ráadás: csak itt nem gyorsulásról, hanem végsebességről van szó. HAHA! 

A HAHA! – élmény az AHA!- élményhez képest még inkább partnernek tekinti a befogadót, hiszen 

feltételezi, hogy az „veszi a lapot” és megérti a cinkos kódba rejtett plusz üzenetet. Nevezetesen azt, 

hogy „Látod, ez csak egy kis összekacsintás; mi sem emeljük a dolgot a maga jelentőségénél 

magasabbra.” 

      

A HAHA élmény és a vele járó mosoly az, ami még az erőszakosabb reklámos tolakodást is 

megbocsájthatóvá teszi. 

A humor az egyik legerősebb összekötő kapocs a befogadóval való „összejátszásban”. A humoros 
összefüggés felfedezése, (a megértés) a fogyasztó bevonását eredményezi, és ezzel a legerősebb 
hatáseszköz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen esetben az AHA! - élmény kulcsa annak felismerése, hogy mi a kapcsolat egy puffadásgátló, egy 

angol utazási iroda és a szoknyák helyzete közt. 

H 

A 

H 

A

! 

H 

A 

H 

A

! 
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A befogadóval folytatott „háttérbeszélgetés” legmagasabb szintje a HŰHA!- élmény működése a 
humoros hatáson kívül még egy erős meglepetéssel is szolgál. Legtöbbször egy tabu megsértése, vagy 
a médiában ritka és szokatlan tartalom megjelenése áll a háttérben. 
 

A meglepő, merész, sőt normaszegő megoldások felismeréséből keletkező, különleges és 
összetett élmény a 

HŰHA! - ÉLMÉNY 

 A „HŰHA-élmény” másik meghatározó eleme a > tabusértés. Ennek felismerése is a vicchez hasonló,  
jellegzetes érzelemmel kísért, kellemes élmény61. 
 
A következő – természetesen az interneten keringő - két reklám is a mögöttes pikantériának 
köszönheti óriási sikerét. Egyszerre merészek, pikánsak, humorosak, és a „Nahát, ezt is meg merték 
csinálni!” típusú rácsodálkozás is bennük van:  
 

 Kell egy kis idő, amíg „leesik a tantusz” és 
megértjük a fürdő nő, a cápák és a Tampax betét 

közti kapcsolatot. De ha ez megtörténik,  
akkor kitör belőlünk: HŰHA! 

 
 
 

A kemény motorosok is inkább a kényelmes 
Intercity-t választották. HŰHA! 
 

 
                                   

                   
                Ez egy terhességi teszt,…                                  …ez pedig egy két oldalon külön is szabályozható    

                                                                                                     légkondicionálóval ellátott Skoda reklámja. 

          

                              AHA! – HAHA! – HŰHA! 

                                                            
61 Henri Bergson: A nevetés – Kriterion, 1992 
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Az ötlet varázsereje 
 
A reklám és a pszichológia kapcsolatának talán a legizgalmasabb kérdése, hogy vajon miért 
működnek jobban az ötletesnek tartott reklámok, mint a sablonosabb, közhelyesebb megoldások. 
Egyáltalán így van –e? És ha igen, hol keresendő az a titok, amitől egy ötletes reklám valóban 
 a.) figyelemfelkeltőbb?  b.) emlékezetesebb? c.) meggyőzőbb? lenne, ..és főként igaz –e, hogy d.) 
jobban eladná a terméket? 
Ahogy az előbbi példákból is kiderült, a precíz tartalommal, de a célközönség érdeklődése 
szempontjából fordítás nélküli, tényközlő reklámok azért tudnak nehezebben eljutni a befogadó 
tudatáig, mert passzív befogadásra kárhoztatottak. Íme, egy téma egyszerű-tényközlő, illetve kódolt -
kreatív változatban: 
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 Mindkét változat ugyanazt a hírt közli: „Az új oroszlánok megérkeztek a San Diegói állatkertbe. Az 
első változaton maga az oroszlán, mint illusztráció látható, tehát nincs mit „feldolgozni” (megérteni, 
dekódolni) rajta. A másik képről azonban hiányzik valami. Épp az hiányzik, amiről a híradás szól; 
nevezetesen maga az oroszlán. Ezért van szükség egy kis aktív együttműködésre, (kognitív 
hozzáállásra, logikai következtetésre)  hogy megértsük az összefüggést: miért kukucskálnak a 
szomszédba olyan izgatottan az állatok. 

A megértés nyomában megszülető AHA!  HAHA!  és HŰHA!-élmény a közös alkotás  
örömét adja a befogadónak. 

 
Amikor (a gazdasági- és kommunikációs szempontokon túl) egy reklám lélektani hatásfokára is 
kíváncsiak vagyunk, akkor többnyire a belőle jövő kreatív kisugárzást kell figyelembe venni. Ennek 
alapján tudunk különbséget tenni  sablonos és az ötletes, -  egyszerű és a kreatív, unalmas és 
izgalmas reklám közt. 
 

 



82 
 

                                                                           Kaszás György  nyomán62 
 

 
 
 

 

 

11. fejezet 

 

          AZ IMAGE SZÜLETÉSE 

 

Megcímkézett világ 

Kép a fejben 

Imázstranszfer 

Az imázs láthatóvá tétele 

Pozicionálás 

  

                                                            
62 Kaszás György: A nagy adrenalinjáték, Geomédia 2001 
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11.1  MEGCÍMKÉZETT VILÁG 

Korábban már szó esett a reklámozás egyik legfontosabb alapelvéről, a > megkülönböztetés 
kényszeréről.  Az eladás sikere valóban attól függ, hogy az eladó meg tudja –e különböztetni 
portékáját másokétól. Bármilyen módon! A közönség számára nyilvánvalóvá tudja –e tenni, hogy az ő 
áruja tartósabb, könnyebb, olcsóbb, sokoldalúbb, szebb, kellemesebb, korszerűbb, vagy 
„valamilyenebb”. 

Ha mosóport akarsz eladni, valamilyen megkülönböztethetőséget 
vagykénytelen keresni hozzá. Például azt, hogy az egyik gazdaságosabb, 
amásik illatosabb, a harmadik intelligensebb, a negyedik fehérítőbb, az 
ötödik kímélőbb, stb.. Ha nincs jobb érved, akkor valamilyen speciális 
csomagolással, ismert személlyel,vagy kirívó reklámötlettel még mindig 
kiemelheted őt a szürkeségből. 

 
Ha nincs > USP, akkor nincs megkülönböztető érvényű fogyasztói előny sem. A jellegtelen márkák 
ugyanúgy kikerülnek a figyelem látóköréből, akárcsak a hasonlóan jellegtelen emberek. A végtelen 
árukínálatban a megkülönböztetés feladata nem gyerekjáték. Azt kell elérni, hogy a vásárlók fejében 
az azonosítás egy ezredmásodperc alatt megtörténjen. 
 

A reklámozás talán legfontosabb lélektani feladata, hogy fontos címkéket, attribútumokat 
„gyártson”, segítse a hozzárendelési folyamatokat és ezzel kihasson az embereknek 

a termékről kialakított összefoglaló, leegyszerűsített véleményére. 
 

A márka lélektani alapja: az attribúció63 
 
A reklám nem bízza a véletlenre, hanem legtöbbször maga gyártja le a szükséges > címkéket, amelyet 
aztán kitartó következetességgel és sok ismétléssel igyekszik a befogadó tudatában 
elválaszthatatlanul összekapcsolni a márkával.  
 

  
      A lila tehén:                                     Korona:                                    Alma:                         Vadnyugat: 
a Milka  attribútuma.        A szentkirályi attribútuma    Az Apple attribútuma   A Marlboro attribútuma 
 
. 
A hozzárendelés akkor sikeres, ha a reklám nyomán a kívánt tulajdonságokat a fogyasztók 
automatikusan a > terméknek tulajdonítják. Az arculati elemeknek, így a színeknek, logóknak és más 
attribútumoknak kiemelt szerep jut a „neki tulajdonításban” és ezáltal az_ imázs létrehozásában. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
63 Attribúció: neki tulajdonítás, ismertetőjegy hozzárendelés, címkézés 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3xdzP4MXYAhXBKCYKHVmvBcsQjRwIBw&url=https://welovebudapest.com/en/2015/03/05/famous-hungarian-brands/&psig=AOvVaw1z8Hxq9d9iFzrz_PI7H4gA&ust=1515411102735874
http://www.pngmart.com/files/1/Apple-Logo-PNG-Clipart.png
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Néhány ismert márka, ahol állatoktól kölcsönzött attribútumok a logóban is helyet kaptak 

 
 

Arculat és imázs 
 
Az imázsba beépül mindaz a „jó és rossz”, amit a márkaépítés során valaha beletettek. 
Az imázs akkumulálja és magában megőrzi a márkához fűződő információk és 
tapasztalatok összességét. 
 

Ezt az összképet > a logo  és a hozzá tartozó más > 
arculati elemek sűrítik magukban. A logóban illetve a 
védjegyben testesül meg mindaz az évtizedek alatt 
összegyűlt érték, ami a fogyasztók fejében kialakult. Az 
emlékezet számára első helyen a logo  az a > jel, amely 
teljességében hívja elő a >> jelzett dologhoz, a 
márkához tapadó összes attribútumot, és a hozzájuk 
tapadó érzést, asszociációt, véleményt…vagyis > az 
imázst.  Ahogy mondani szokták: „Az arculat a pecsét, 
az imázs annak a lenyomata.” 
. 

 
 
Az arculatváltás csak formai változtatás. Akkor 
nyer valódi értelmet, ha az új jelhez új image is 
társul. 
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Mekkora utat és hány arculatváltást járt be eddigi életútján a Fanta, amíg a mai image-ét 
kialakította! 
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Ahhoz, hogy az ember ma sikeres legyen, nagyon fontos, hogy soha 
ne szakadjon el a valóságtól. Valóság pedig csak egy van: 

az,ami a fogyasztó fejében lakozik.(Ries – Trout)64 

11. 2. KÉP A FEJBEN. AZ IMÁZS 
 
 

➣ „az imázs (image, imago) objektív és szubjektív, részben helyes, részben hamis, részben 
egyéni, részben csoportos fogyasztói elképzelések és tapasztalatok összessége”                        (Gutjahr) 

 

➣ „az imázs a fogyasztói érzéseknek, elképzeléseknek és magatartásnak a márkákkal 
kapcsolatos komplexuma; amely döntő az irántuk megnyilvánuló hűség szempontjából”. 

(Gaardner és Levy ) 

➣ „az imázs a birtokosának összes múltbeli tapasztalatából épül fel. Az imázs a szubjektum 
szűrőjén keresztül megszűrt, az észlelések során kialakult tudati képek rendszere. 

(Bouilding)65 
 

            ➣ A jó márka úgy is szemlélhető, mint élő memória, amennyiben képes a korábbi 
tapasztalatok,élmények, benyomások előhívására .      
                   (Kapferer, 
1992)66 

 
 

Valamennyi meghatározás azzal a kettősséggel próbál megbirkózni, hogy az imázs egyrészt az 
emberek fejében létező, és folyamatosan alakuló megfoghatatlan valami, ugyanakkor mégis 
„megfogható”, vagyis objektív módon mérhető és ábrázolható. 
 

Az imázs tapasztalatokból, érzelmi töredékekből, emléknyomokból, hangulati 
elemekből szerveződő virtuális képzet. Egyszerre általános és szubjektív: 

valós benyomásokból építkezik, de szubjektív reakciókban ölt formát. 
 

„A késő kapitalista információs társadalmakban a használati érték helyére a jelérték kerül. 
Az információ lesz meghatározó: amikor autót, nadrágot, cipőt, tollat vásárolunk, 
elsősorban nem a használati tárgyért adunk pénzt, hanem azért az image-ért, amely az 
adott tárgyhoz, eszközhöz társul.” – mondja Dessewffy Tibor. 67 

 
„Ha jobban megnézzük a reklámok világát, akkor rájövünk, hogy a hirdetések újravarázsolják 
racionális világunkat: új szimbólumokat és új mítoszokat teremtenek. Azt mondhatjuk, hogy a 
reklámok a modern idők talizmánjai.” Hankiss Elemér 68 
 

Egy termék is csak akkor lehet sikeres a piacon, ha > imázsa van, vagyis önmagán túli jelentést 
hordoz, és úgy viselkedik, mint évszázadokkal ezelőtt az amulettek és talizmánok. A készítőknek 
imázst, vagyis mitológiát kell teremteniük egy-egy áru vagy szolgáltatás köré”. 
 
 

                                                            
64  Al Ries, Jack Trot: Pozicionálás Bagolyvár 2000 
65 Szeles Péter: PR a gyakorlatban 
66 Jean-Noel Kapferer, a márkaérték kutatásairól ismert holland kutató 
67 Dessewffy Tibor: A pénz kultúrája 
 5Hankiss Elemér: A világ elvarázsolása, 1995 (A gyufacímkétől az online hirdetésig) 
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Az image szerkezete 
 
Az imázsnak van pozíciója 
Különféle képzeletbeli koordináta-tengelyek mentén van a tudatunkban egy meghatározott 
terület, ahol az imázs elhelyezkedik. Ennek a területnek a meghatározásában van szerepe 
annak a marketing-kommunikációs feladatnak, amit > pozícionálásnak hívunk. 

 
Az imázsnak van ereje 
Az imázsnak a térbeli viszonyítási helyzete mellett a súlya, fontossága is döntő. Azonos típusú 
imázs pozíciók közül abszolút kitüntetettséget élvez az, amelyik a legelső helyen áll és a legerősebb a 
sorban. A > top of mind 

márka az a márka, 
amelynek olyan  erős az 

imázsa, hogy 
felidézésnél  elsőként 

beugrik. Az „imázs-
elsők” általában 
piacvezetők is, és 
minden ilyen esetben, a 
„trónkövetelőknek” 
nehéz helyzetük van, ha 
meg akarják előzni. 
 

Az imázsnak van 
kontúrja 
A tudatban elfoglalt 
helyzet lehet > stabil, 

erősen körülrajzolt, de 
lehet > amorf, 

bizonytalan 
képződmény is, ami könnyen elhalványodik, vagy rapszodikusan változik, például gyakori 
arculatváltás, következetlen reklámstratégia, kedvezőtlen tapasztalatok hatására. 
 

Az imázs mindig az attitűdökön átszűrve kapja meg végső formáját. A pozitív, vagy 
negatív attitűd erőteljesen befolyásolja a reklám által felkínált összképet. 

  

A sikeres imázs-építés alapja: az integrált kommunikáció 
 
Az erős márkaszemélyiség felépítése és a 
helyes pozicionálás tehát elengedhetetlen 
ahhoz, hogy egy kedvező imázs alakuljon ki a 
fogyasztókban. 
De ez csak akkor lehetséges, ha a megfelelő 
imázs kialakítása érdekében valamennyi 
eszközt összehangolják. 
 
 
Valamennyi marketingkommunikációsi eszköz 
végcélja a megfelelő imázs képzés. 
(Részlet a Saatchi és Saatchi oktatófilmjéből) 
 

INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ 



88 
 

 
Ezért a márka menedzsmentjének nem csak azzal érdemes foglalkoznia, hogy az adott márka a 
valóságban milyen, hanem, hogy az emberek fejében milyen kép éljen róla. 

 
 
 
 
 

Ez a különböző 
marketingkommunikációs 
eszközökből összeállított képi 
montázs azt igyekszik 
szemléltetni, hogy a fogyasztók 
fejében kialakuló kép is hasonló 
módon, ilyen sokféle impulzus 
hatására alakul. 

 
v 
 
 
 

 
Az elkötelező marketinget szem előtt tartó új trend kifejezetten az imázs-reklámoknak kedvez. 

Ma a világban a kibocsájtott reklámüzeneteknek legalább a fele kimondottan az image 
javítását célozza. 

 

Sikeres imázs-építő kampányok 
 
A reklámipar külön hangsúlyt fektet arra, hogy a szokásos termékbemutató reklámokon kívül 
kifejezetten az image formálására szánt önálló reklámokat is készítsen. Ezek az úgynevezett> image 
reklámok. Az > image reklám lényege, hogy nem egy konkrét termék előnyeit népszerűsíti, hanem a 
mögötte álló márka presztízsét igyekszik növelni. 
 
Sok nagy cég már Magyarországon is felismerte, hogy a konkrét reklámos megszólalások mellett 
szükség van olyan általános, főleg érzelmi húrokat pengető bemutatkozásra, ahol – jobb híján - 
magát a céget, az intézményt, vagy a márkát igyekeznek szimpatikusabbá tenni. 
 

Különösen ott lehet előnyös, ahol nincs, vagy csak áttételesen van „eladható” kézzelfogható 
termék, mégis szükség van arra, hogy a közönség bizalmát erősítésére. 

 
Mivel a közönséggel való találkozások javarésze az interneten történik, és mivel az interneten is a 
videós megjelenések bizonyulnak a legkeresettebbeknek – nyilván ez az oka, hogy az imázs-formálók 
figyelme is errefelé fordult. A hosszú távú kapcsolatépítés érdekében természetesen a reklámos 
érveken túl PR, CSR, goodwill és más elemeket is ilyenkor latba szoktak vetni.  Álljon itt példaképpen 
három – a maga területén különleges – és sikeres imázs-kampány: 
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„Ahol kinyílik a világ”. Az Operaház Cannesban 
Ezüst Delfin díjat kapott imázs filmje. Élő, játszó 
művészek, megidézett előadások és darabok 

sajátos képi világban, ami újrapozícionálja és 
közelebb viszi az opera műfaját rajongóihoz és az 
új generációhoz is.69 
 

„Ott voltunk, és ott leszünk a magyar sport nagy 
pillanatainál” A Szerencsejáték Rt. a látványos 
reklámmal a szerencsejátékhoz kapcsolódó 
imázst akarja kiegészíteni azzal, hogy ennek 
milyen jótékony hatása van a magyar sportolók 
sikereire.70 

 

Lángoló ostoros hadtest, több méteres vizák, az 
épülő Parlament és Hajós Alfréd. No meg persze 
dr. Zwack és II. József elmaradhatatlan legendás 
jelenete váltja egymást az impulzív 
reklámfilmben, amely a  elvisz a mai Hősök 
terére, egy fesztivál hangulatú közegbe.” Ezzel is 
jelezve, hogy a magyar csak-azért- sem egy 
szomorú nemzet, képes életkedvvel és pozitív 
látásmóddal, no persze időnként egy kis Unicum 
segítségével leküzdeni a mindennapi 
kihívásokat.”71 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
69 A Magyar Állami Operaház 2015-ös imázs filmje (Gulya Róbert zeneszerző, Gács Tamás rendező) 
70 Ügynökség: Trinity Comm. Rend: Miki 357 (2017) 
71  Unicum History  Rend: Bergendy P. 444.hu 2015. nov.12 
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11. 3. ÉRTÉKEK HOZZÁRENDELÉSE: AZ IMÁZSTRANSZFER 
 
Amikor a reklámban csak maga a termék szerepel a hozzátartozó információkkal, az > denotációnak, 

„leíró” jellegű kommunikációs módnak minősül. Amikor azonban a puszta ábrázoláson túl olyan 
jelzések is megjelennek, amelyek az adott terméket valamilyen más gondolattal, fogalommal, 
értékkel összekapcsolják, vagy párhuzamba állítják, akkor > konnotációról, „kapcsolatépítő” 
kommunikációról beszélünk. 
 

 
A konnotatív kódok valamilyen külső értékkel kapcsolják össze a reklám tárgyát és  

ezzel emelik annak imázsát. 
 
Ilyenkor az történik, hogy egy ismert pozitív dolog (nap, hold, csillagok, szivárvány, korona, arany, 
stb.) pozitív attribútumai az emberek tudatában a felkínált asszociációk útján „átvándorolnak” 
a hirdetett termék attribútumai közé. 

Ez az > imázstranszfer. 

 

 
 

A gabona a termékenység ősi mítoszának és a korszerű táplálkozáshoz fűződő erényeinek köszönheti 
erős pozitív imázsát. Ezt a pozitív értéket viszik át; > transzferálják a Győri keksz formálódó imázsára. 
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Az imázstranszfer során az attribútumokkal együtt annak értékei is átszállnak, 
átruházódnak a márkára. 

 

 
 

Bonyolult érzésekhez tartozó imázs is „transzferálható”.A kirobbanó dinamizmus művészi 
megjelenítése egy vitamin és egy energiaital szolgálatában. 

 

Imázstranszfer mesterfokon 

A hétköznapok során az emberek számára általában felismerhetetlen marad a lassú, de biztos 

tanulási folyamat, amint egy márkára folyamatosan „átcsorognak” a neki szánt attribútumok.  

A másoktól kölcsönzött tulajdonságok beépültek a márka személyiségébe, és ezeket a 

tulajdonságokat egy idő múlva már a márka természetes hozzátartozóinak tekintjük. 

A könnyebb érthetőség kedvéért álljon itt két ilyen hétköznapi példa: 

 

 

 

 

A kínáló pult ügyes kialakítása 

nyomán ragad át a péksüteményre a 

forró kemencéből kikerülő tökéletes 

frissesség és ropogósság képzete. 
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Itt pedig a felkelő naphoz fűződő pozitív képzetek 

„diffundálnak át” a reklámozott fánkról kialakult 

képzeteinkbe. 

 

 

 

A bor ízének transzferálása  

Az > imázstranszfernek különösen azoknál a termékeknél van kitüntetett szerepe, ahol nehezen 

leírható érzékszervi tulajdonságokat, például illatot, tapintást, ízt kell „elbeszélnünk” a megfelelő 

image kialakítására. 

A Szekszárdi Bikavérnek, mint borfajtának évszázadok álltak 

rendelkezésre, hogy a hozzá tapadó pozitív image kialakuljon.  

Az ernyőmárka alá tartozó konkrét márka gyors felépítéséhez 

viszont szükség van valamilyen ismert, erős attribútum 

„importjára”. 

A „Szekszárdi”-ból „Sexardique” lett. Így már az első korty előtt 

is felsorakoznak a képzelet számára a szexhez és az esti csókhoz 

fűződő már kialakult képzeteink. 

 

 

„Huncut fürtök, Őrült háziasszony, 

Nirvana”.  Az image felépítésében a jól 

eltalált képzettársítások jelentik a márka 

számára a legfőbb alapot. 

 

 
„Valamely szokás ereje függ ismétlődésének gyakoriságától, a szokás 

 újszerűségétől és az eredményezett siker, vagy kielégülés mértékétől.” 
George Katona72 

Tanulási folyamat. Kondicionálás ismétlés által. 

                                                            
72 G.Katona: A fogyasztói lény (L’uomo Consumatore) Milano (1963) 
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A tanulás alapsémája hasonló a számítógépes programozás > If-Then logikájához. A jelhez (logóhoz) a 
tanulás során elválaszthatatlanul kondicionálódik, hozzárendelődik a márka (a név), amelyhez 
hozzáköthetünk néhány állandó tulajdonságot (címkét, attribútumot). Visszafelé is működik a dolog: 
a címkékről felidézhetjük a márkát, (logót), illetve a hozzájuk rendelt jellemzőket. 
 
HA PÖTTYÖS >>> AKKOR RUDI / HA KÖHÖG >>> AKKOR ROBITUSSIN /  / HA BULI ÉS HAVEROK >>> 
AKKOR FANTA / HA KELL EGY KIS ENERGIA >>> AKKOR SPORT SZELET / HA A MACSKÁK 
DÖNTHETNÉNEK >>> AKKOR WHISKAS-T VENNÉNEK / HA HÜVELYGOMBA >>> AKKOR CANESTEN / 
HA PROSZTATA GONDOK >>> AKKOR PROSTAMOL UNO… 
 
Minél nagyobb az ismétlések száma, annál erősebb a felépített kapcsolat. A reklám eddigi 
történetének leghatékonyabb módszere az volt, hogy fontos jeleket és attribútumokat hozott létre, 
majd gyakori ismétléssel segítette a „hozzárendelési folyamatot”, vagyis a tanulást. 
 

A > kondicionálás feltételes reflex-szerű kapcsolatok kiépítését jelenti. 
Célja, hogy erős kapcsolat alakuljon ki a márka (a jel) és az attribútumok (a címkék) közt. 

 
Minden rábeszélés kiindulópontja, hogy „ravasz, rábeszélő szórugókkal, vagy képrugókkal”, nevezzük 
őket kulcsjeleknek) kiválthatunk feltételes reflexeket. Elég a probléma helyzet, vagy a hozzá tartozó > 
kulcsjel megjelenése, és máris > „beugrik” a megoldás.73 
Az _ Ad-link a reklámozásban ugyanazt jelenti, amit az internetes szörfözés esetében a 
link: átirányítja a gondolkodást egyik témáról a másikra. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

A képen látható reklámfotón 4 elem látható: A > Balaton szelet, a >Balaton tó, a > Nyár és a > 

Fürdéshez való vetkőzés. Rendszeres és szisztematikus együtt szerepeltetésük után a négy elem az 

emlékezetben > összetapad, és gondolatban bármelyikra „kattintva” beugorhat a másik három 

témakör. Ez az Ad-link asszociációs működésének lényege. 

  

                                                            
73 Clyde Miller: The Process of persuasion 
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11.5 AZ IMÁZS LÁTHATÓVÁ TÉTELE, POZICIONÁLÁS 

Az imázsról tudjuk, hogy a gondolatokból, érzésekből, ítéletekből létrejött, megfoghatatlan 
virtuális képződmény. Mégis tudjuk mérni. Mégis láthatóvá tudjuk tenni! 
Az imázs „lefényképezésének” és „diagnosztizálásának” néhány módszere, leegyszerűsített 
változatban. 
 

1. Pozícionálás két dimenzióban 
Módszer: Egy koordinátatengelyen két dimenzióban tulajdonság ellentétpárokat határozunk 
meg. Ebben a térben helyezzük el az image-vizsgálatokon nyert adatokat. Az image helyének 
koordinátái és kiterjedése pontosan szemlélteti a célcsoport tudatában tükröződő pozíciót. 
 

 
Az ábrán „K” márka 
néven egy alkoholos 
ital imázsának 
helyzete látható 
kétféle koordináta 
rendszerben. 
 
Az egyiken a > 
nőies/férfias, ill. 
alkalmi/hétköznapi 
tengelyek, míg a 
másikon a > 

száraz/édes, ill. erős/könnyű tengelyek mentén pozícionálták a márkáról kialakult képet, miközben a 
versenytársakról kialakult imázs helyzete is jól látható. A módszer a konkrét márkához passzoló, 
tetszőleges ellentétpárokkal, tetszőleges dimenziókban alkalmazható. Egy autó esetében például a 
sportos/családi, országúti/városi, férfias/nőies, praktikus/státusz, dimenziókat, míg egy csokoládé 
esetében a gyereknek/felnőttnek, nassolóknak/gurmanoknak, saját célra/ajándékba, 
kommersz/exkluzív, laktató/könnyű dimenziókat lehetne felállítani. 
 

2. Az „Imázs profil” 
Módszer: Hétfokú szemantikai skálákon felvett pontértékek átlagát jelölik különböző ellentétpárok 
alapján. Az így kialakuló görbe a szóban forgó márka jellegzetes, csak rá jellemző imázs-profilját 
rajzolja ki. A > kampány előtt és kampány után megrajzolt görbék különbsége jól mutatja a 
befolyásolás hatását a célcsoport megítélésére. 

 
 

Az ábrán több vizsgálati 
személy összesített 
véleményét jelző két görbét 
látunk, amely egy 
sportdivat márka imázs-
profilját mutatja. A > piros 
görbe azt mutatja, hogy ez a 
divatmárka a kampány előtt 
inkább egy kifinomult, elegáns,  
de konzervatív, nem túl 
izgalmas márkaként élt az 

emberek fejében .A > zöld görbe a kampány eredményeképp, illetve egy >újrapozícionálás után 
létrejött elmozdulást mutatja. 
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3. Dinamikus imázs profil 
Módszer: Itt nem ellentétpárokat ábrázolnak, hanem különböző tulajdonságokat vesznek 
fel az x-tengelyre. Például: minőség, méret, megbízhatóság, tradíció, elérhetőség, stb. Az 

y-tengely az image erősségének 
kilengéseit jelzi. Egy-egy tulajdonság 
síkjában remekül össze lehet 
hasonlítani a versenytársak 
különböző színű görbéinek 
kilengéseit. A csúcspontok 
és a mélypontok is rendkívül 
plasztikusan mutatják az image erős- 
illetve gyenge pontjait. 
  
Az ábrán négy amerikai web áruház 
imázsáról  készült görbe látható. 
Kínálat, méret, érdekesség, vonzerő, 

választék, közösségi szellem, komplexitás, bizalom, olcsóság és hasonló tulajdonságok dimenzióiban. 
Azonnal leolvasható, hogy ki melyik kategóriában birtokolja a legerősebb és ki a leggyengébb 
helyeket a felhasználók tudatában. 
 

4. Pókháló imázs profil 
Módszer: Az előző eljárásban alkalmazott tulajdonságokat egy pókháló szerkezet kerületén 
tüntetik fel. Így az image dimenziók kilengései még plasztikusabbak és a körülhatárolt terület 

nagyságából pedig az image komplexitásáról 
vonhatunk le következtetéseket. 
 
 
Az ábrán egy bank imázs-profiljának pókháló 
kiterjedését látjuk. Ebből kiderül, hogy az illető 
bank imázsa rendkívül fiatalos és „laza”. Ezt 
megerősítik még a „megbízhatóság”  és a 
„trendiség” szempontja, illetve az, hogy az 
antagonisztikus megítélések , mint a 
„maradiság” „komolyság” nem kaptak felületet. 

 
 

 
5. Dinamikus pókháló profil 
Módszer: A sokszög kerületén vannak feltüntetve a jellemző tulajdonságok. Ezen belül jönnek létre 
azok a formációk, területek, amelyek az összehasonlítandó márkák imázs-értékeit tükrözik. 

 
 
 
 
Az ábrán két különböző bank pókháló imázs-
alakzata látható, feltűnően különböző karakterrel. 
Az egyik inkább a nagyságával és tapasztalatával, a 
másik inkább a partnerségével és kedvességével 
rögzült az emberek fejében. 
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6. Kategória imázs profil 
Módszer: A sokszög külső kerületére az összehasonlítandó márkák kerülnek, amelyet az 

imázs egyetlen szempontja szerint értékelnek. 
 
 
Az ábrán az látható, hogy egy szempont szerint, 
mondjuk a sokoldalúság szempontja 

szerint hat bank közül melyiknek milyen az 
imázsa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az imázs három formájának  összehangolása 
Az imázs-kutatás legizgalmasabb feladata lehet az imázs három megnyilvánulási formájának 
pontos leképezése és összehasonlítása. 

 

Nagyon nem mindegy, hogy az észlelt imázs és a kívánt imázs milyen eltéréseket mutat. Arra 

figyelmeztet, hogy az emberek fejében kialakult attitűdök nagyon különbözhetnek attól, amit > 

elvárnának, vagy amit > mások attitűdjeiről feltételeznek. 

 

Ugyanazoknak a hallgatóknak a 

háromféle imázs elképzelésük. De 

míg a saját véleményük szerint az 

adott egyetem elég könnyűnek és 

épphogy innovatívnak számít, addig 

szerintük a külső közvélemény még 

könnyebbnek és inkább 

konzervatívnak látja ugyanazt. A 

kívánt imázst pedig szinte minden 

válaszadó sokkal nehezebbre és 

sokkal innovatívabbra képzeli el. 
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Harc a vevő fejében elfoglalt helyért: a pozicionálás 

 

 

A képen hat online 

újság: pozíciója lett 

bejelölve, de ezúttal 

nevek nélkül. Érdekes 

próbálkozás lehet 

kitalálni, hogy melyik 

pozíció kihez 

tartozhat. 

 

 
 


