
6 .  F E J E Z E T

A TÁRSADALMI
CÉLÚ REKLÁM
PSZICHOLÓGIÁJA

„Kiért szól a harang?”

Neked jó? Neki jó? Nekünk jó?
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A VÁLTOZATOSSÁG GYÖNYÖRKÖDTET.
A VÁLTOZATOSSÁG GONDDAL JÁR

Öt fejezet után most már elég plasztikusan látszik, hogy a TCR
kategóriáról bizony minden elmondható, csak az nem, hogy
egy homogén, jól körülhatárolható mûfaj lenne. Sõt. Szinte
ahány téma, ahány feladat, – annyiféle a megoldási mód. Ettõl
érdekes, ettõl változatos, ezért szerethetõ.

De amennyire kedvezõ ez a sokszínûség a kreatív lehetõ-
ségek tekintetében, annyi bajjal jár a kommunikációs diffe-
renciálás terén. A feladattól függõen homlok-egyenesen
más szabályok, más hatásmechanizmusok mûködnek. A
klasszikus reklámok estében csak arra kell ügyelni, hogy a
célcsoport elvárásainak megfelelõ ígéreteket fogalmazza-
nak meg. Itt ez lehetetlen. Hogyan is lehetne ugyanolyan
eszközökkel mondjuk lebeszélni valakit a dohányzásról
vagy az árvízkárosultaknak felajánlandó adományt kérni
tõle? Kizárt dolog, hogy azonos eszközökkel lehetne ráven-
ni embereket a jegesmedvék megmentésére, vagy az alko-
holfogyasztásuk csökkentésére. Nehezen elképzelhetõ,
hogy azonos módon lehetne érvelni a családon belüli
erõszak ellen, mint a véradás érdekében. Nem valószínû,
hogy a HIV fertõzés elleni óvszerhasználat propaganda
módszere bármilyen módon alkalmazható lenne diktatúrák
elleni tiltakozásra.

HOVA LETT AZ ÍGÉRET?

A kereskedelmi célú és a társadalmi célú reklámok közt van egy
óriási különbség, amirõl eddig soha senki nem beszélt. Nyilván
azért nem, mert semmilyen formában nem érinti a jogi szabá-

115■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA / A változatosság gyönyörködtet
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lyozást és elhanyagolható a kedvezmények nyújtásának megíté-
lésénél is. Annál inkább megkerülhetetlen a kreatív munkában.
E nélkül a felismerés nélkül nem lehet közelebb kerülni a
befolyásolási mechanizmusok mûködéséhez és – ami ennél iz-
galmasabb – nem lehet megérteni a meggyõzési folyamatok
titkát.

Mirõl van szó? Törvényszerû, hogy minden reklám vala-
milyen csereügylet felajánlására épül.

� Az egyik oldalon van a kérés: nevezetesen, hogy a
tisztelt fogyasztó vegye meg azt a valamit, illetve
vegye igénybe a szolgáltatást,

� A másik oldalon van egy ellentételezõ felajánlás: egy
ígéret, amely arra utal, hogy cserébe milyen elõnyö-
ket, jutalmakat, hasznokat kap a vásárló. (sikeres
lesz, szép lesz, boldog lesz, jól jár, könnyebb lesz
neki, stb.)

Az „Ígéret” minden reklám lételeme! Nélküle összedõl
az a gazdaságpszichológiai struktúra, amelyre az egész hir-
detési világ mûködési rendje épül. 

A társadalmi célú reklámoknál nagyon nehéz az ígéret
megalapozása. A „csereügylet” szerkezete itt egészen
más:
� Az egyik oldalon ugyanúgy megvan a kérés: (tedd!,

ne tedd!, változtass!, segíts!, gondolkozz!

116 ■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA

A Társadalmi Célú Reklámoknál nincs meg
az egyensúly a csereügylet két oldalán: a kéréshez

képest az ígéret hatalmas deficittel rendelkezik.
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� A másik oldalon ennek fejében alig van mit ígérni,
„felajánlani”, és ha mégis van, az megfoghatatlan
(… erkölcsileg magasabb szintre jutsz, megnyug-
tathatod a lelkiismereted, teszel a közösségért,
hasznot hozol az emberiségnek...)

Ez bizony nem elhanyagolható különbség a kétféle rek-
lám kommunikációs és pszichológiai alaphelyzete közt!
Különösen nem, ha belegondolunk, hogy 

A TCR-nek hívott furcsa reklámféleség olyanokra kér, ami-
nek általában nem nagyon lehet örülni. Például, hogy ne fo-
gyassza többé a megszokott finom ételeit, mondjon le a leg-
kellemesebb élvezeti cikkek fogyasztásáról, ne gyújtson rá,
ne igyon, a pénzét ne magára és a családjára költse, hanem
adja oda másoknak, a környezet megkímélése és az ükuno-
kái érdekében mondjon le a maga kellemes, megszokott fo-
gyasztási örömeirõl, stb. 

117■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA / Hova lett az ígéret?

a Társadalmi Célú Reklám esetében a megszólított
számára a kérés szinte mindig valami megszokott

jóról való lemondással, áldozattal, önfeláldozással jár.
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A TCR alap – dilemmája: mi a felajánlott
„csere-érték”? Mi az ígéret?

Ugye nem mondhatjuk, hogy a két reklám-típus azonos
feltételek közt lát neki a meggyõzési folyamatnak?

MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? KINEK LESZ JOBB?

Nos azért ennyire nem rossz a helyzet! A reklám évtizedek alatt
megszerzett óriási tapasztalata mellett felnõve a TCR is „meg-
tanulta”, hogy a jobb hatásfok érdekében hogyan lehet ezeket
az elvont ígéreteket „konvertálni” valódi ígéretekre. Vagyis mi-
ként lehet a drasztikus kéréseket valós, kézzelfogható, a partner
számára is vonzó elõnyökkel ellensúlyozni, – úgy ahogy ez álta-
lában a reklámban olyan jól mûködik.

118 ■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA

A felajánlható valós csereérték, a konkrét ígéret
lehetõsége attól függ, hogy a társadalmi célú reklám

kinek az érdekében, (kinek a javára) szólal meg!
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Joggal kérdezhetnének azonnal vissza: „Hogyhogy kinek
az érdekében? A társadalmi célú reklám a társadalom
érdekében szólal meg! Errõl kapta a nevét!” Én mégis azt
ajánlom, hogy próbáljunk meg differenciálni. A dolog nem
ennyire egyszerû. Véleményem szerint a világon eddig
készített összes társadalmi célú reklám három nagy csoport-
ba sorolható be, attól függõen, hogy a benne felvetett „Ügy”
kinek a leginkább az érdeke, kinek lesz jó, ha a cél megvaló-
sul. Ennek a tisztázása után már sokkal könnyebben birkó-
zunk meg azzal a problémával, hogy a valódi érdekviszonyok
ismeretében kinek mit érdemes ígérni.

A „Kinek jó? kérdésre három válasz lehetséges:

1. Neked jó! Például, ha megfogadod a kérésünket és
egészségesen táplálkozol, sokat mozogsz, nem viszel
káros anyagokat a szervezetedbe, akkor az neked is jó!
Tovább élhetsz, elkerülheted a betegségeket, szebb
életed lesz. Ha védekezel az Aids, a fertõzõ beteg-
ségek ellen, elõvigyázatos vagy az utakon, körültekin-
tõ vagy a mindennapi életben, az neked is jó, mert na-
gyon súlyos kellemetlenségeket kerülhetsz el általa.

2. Neki jó! Például, ha megfogadod a kérésünket, akkor
nagyon rendes, együtt érzõ, igazi Ember vagy nagybe-
tûvel, mert hozzájárulásoddal segítesz embertársa-
don. Kihúzod a bajból, enyhítesz a szegénységén,
megmented az életét, segítesz a családján. Adakozás
nélkül, egyszerûen az aktivitásod és a szavad feleme-
lése útján is segíthetsz az üldözötteken, a hátrányos
helyzetûeken, a kiszolgáltatottakon.

3. Nekünk jó! Például, ha meghallgatsz minket és vál-

119■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA / Mégis kinek az érdeke?
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toztatsz a hozzáállásodon, továbbadod a szemléletet,
sõt cselekszel is, akkor az elõbb-utóbb mindnyájunk-
nak jó lesz! Tisztább lesz a környezetünk, nem borul
fel a természet egyensúlya, nem pusztulnak ki az álla-
tok, az unokáinknak lesz mit enniük és inniuk, béké-
ben, egyetértésben, jómódban fogunk/fognak élni.

KINEK JÓ? 
Üzenetek az érintettség függvényében

120 ■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA

ne igyál!
ne cigizz!
ne drogozz!
táplálkozz okosan!
védekezz a
betegségek ellen!
használj óvszert!
mozogj többet!
ne hajts gyorsan!
ne hajtsd túl magad!
légy elõvigyázatos!
vigyázz másokra!
tartsd be a szabá-
lyokat!

adakozz!
támogasd!
segítsd!
törõdj vele!
adj ruhát!
adj vért!
légy donor!
légy szolidáris!
ne bántsd!
harcolj a jogaiért!
figyelj rá!
állj ki érte!

ne szemetelj!
óvd a környezetet!
tégy :
a globális
felmelegedés,
a környezet-
szennyezés,
a klímaváltozás
ellen!
tégy az erõszak ellen!
védd az állatokat!
védd az értékeket!!
ápold a kultúrát!
tegyél a közösségért!
tegyél a jövõnkért!

VAN
ELLENTÉTELEZÉS!

NINCS
ELLENTÉTELEZÉS!

KÖZVETETT
ELLENTÉTELEZÉS!

NEKED JÓ
Good for You!

NEKI JÓ
Good for Them!

NEKÜNK JÓ
Good for Us!
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Igaz, hogy ami „Neked jó” – és „Neki jó” és fõleg ami „Nekünk
jó” – az ezekben az esetekben jó egyben az egész társadalom-
nak is! Ezért hívjuk társadalmi célú kommunikációnak. Kicsit átír-
va az eredeti szlogent, miszerint: („ami jó a General Motorsnak
az jó az Egyesült Államoknak is”…) most így mondhatjuk: „Ami
jó sok embernek külön-külön, az jó az egész társadalomnak is.”
Hiszen ha sok ember egészségesen él, ha sok emberen lehet se-
gíteni egyéni tragédiájában, ha sok ember odafigyel a környeze-
tére, – az természetesen jó az egész társadalomnak is. De amikor
arra kérünk bárkit, hogy egy ilyen közös „JÓ” érdekében hozzon
már egy kis áldozatot is, akkor fel kell ismernünk, hogy (tetszik
– nem tetszik) kell valami csereértéket felajánlani. Hogy mit? Ez
függ attól, hogy „kiért szól a harang?” Ki részesül és milyen arány-
ban a társadalmi cél hasznából. Te? Õ? Vagy mi?

Nagyot léphetünk elõre mindenféle szemléletváltásra irányu-
ló meggyõzési folyamatban, ha ismerjük az emberek elvárásait,
és a kérésünkért cserébe ennek megfelelõ ellentételezést tudunk
felkínálni.

AZ ÖNZÕ GÉN FOLYTATÁSA: – AZ ÖNZÕ ÉN

Azt javaslom, fogadjuk el kiindulópontnak, hogy ellentételezés,
vagyis valamilyen haszon ígérete nélkül egy reklám sem életké-
pes. Még a TCR azon formája sem, amely kimondottan a rész-
vétre és az önzetlen adakozásra épít.

Ez a kategorikus kijelentés bizonyára heves ellenkezést vált ki
néhány olvasóban. Talán még ki is kéri magának az, akik meg-
gyõzõdéssel hisz a saját önzetlenségében és abban a belülrõl
jövõ jóságban, amit mások felé kifejezésre tud juttatni. Nem
errõl van szó. Én csak annyit állítok, hogy a biológiai lét, ezen
belül az emberi lét alap-állapota („default” beállítottsága) az

121■ NINCS REND A GALAXISBAN!/ Bonyodalmak az azonosításnál
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önzés. Ahogy Dawkins paradigma-váltó munkájában az „Önzõ
génben” felismerte; már a gének szintjén egy „önzõ” biológiai
stratégia mûködik a saját faj fennmaradásának érdekében,
ugyanúgy ez az önzés természetes módon megnyilvánul a sze-
mélyiség egyéni érvényesülésének magasabb szintjein is. Alap-
helyzetben minden személyiség igyekszik teljesen természetes
módon a saját létét, attitûdjeit, és ezzel együtt az Én-jét „önzõ
módon” megvédeni mások érdekeivel (mások önzõ attitûdjeiv-
el) szemben.

További kétkedések megelõzésére gyorsan beemelek egy
hivatkozást a Székely Mózes szerkesztette Gazdaságpszicholó-
gia c. antológiából:

A gazdaságpszichológia 3. axiómája így szól:

Nocsak! A gazdasági alaptörvények egyike is arról szól, hogy
a gazdasági élet mozgatórugója egyfajta (mondjuk ki bátran)
„egészséges” önzés. Az empátia, az üzleti etika, a közösség
iránt érzett felelõsség érzése természetesen létezõ és hál’ isten-
nek a gyakorlatban is remekül mûködõ dolgok. De minden ilyen
pozitív erkölcsi tartás annak az eredménye, hogy az illetõ
személyiség legyõzte magában az önzést, – és ilyen-olyan tan-
ulási, vagy személyiségfejlesztési folyamat után egy remek
ember lett belõle. 

Azt javaslom, ne csússzunk át a gazdasági etika területére.

122 ■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA

„A közgazdaságtanban alapul vett egyén
racionális, mohó és önzõ. Önzõ, mert egyéni szem-

pontok (pl. másokkal való együttérzés) nem vonják el
figyelmét érdekei megvalósításától.
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Tény, hogy minden társadalomban szép számmal akadnak
olyan emberek és közösségek, akik szívbõl és meggyõzõdésbõl
támogatják a nagyobb közösségek érdekeit, cselekedni is haj-
landóak annak jövõjéért. Õk jelentik a Társadalmi Célú Reklám
legfõbb célcsoportját, hisz az õ segítségükkel „téríthetõ” az
emberek széles tömege a „Jobb Útra”.

DE! Ezzel együtt igaz, hogy a kommunikációs felállásban
nem lehet figyelmen kívül hagyni a másik oldalon állók szemé-
lyiségének önzõ oldalát!

Hogyan?

1. Csereérték a „Neked Jó” típusú reklámokban
Azoknál a témáknál a legegyszerûbb a kompenzáció, ahol a
magatartás módosításával a megszólított partnernek nem csak
hátránya, de elõnye is keletkezik. Ilyen minden életmóddal,
egészséggel kapcsolatos kérés és figyelmeztetés.

A klasszikus reklámban is „HA ÁRU”-nak hívják azokat a ter-
mékeket, amit > HA megvesznek… > AKKOR az ilyen és olyan
ígéreteket fog beteljesíteni. A „Neked Jó” típusú reklámokban a
„HA ÁRU” ellentételezése így néz ki:

123■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA / Az önzõ én

Csak az tud hatékonyan kommunikálni, aki tekintettel
van a másik fél természetes „önzõ” érdekeire is,

és a kérése fejében valamilyen ellenértéket vállal, ígér.
Ezzel segíti feloldani a partner szorongását,

hogy annak jobbik Énje gyõzedelmeskedhessen.
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(feltétel) (ígéret)

☞ HA megváltozol és ☞ AKKOR …. 

– Leszoksz a dohányzásról… – csökken a rák kockázata,
– nem iszol annyit… – nem megy tönkre 

az életed,
– többet sportolsz… – nõ a teljesítményed,
– csökkented a koleszterint… – tovább élsz,
– nem hajtasz gyorsan… – a család együtt marad,
– óvszert használsz… – elkerül az AIDS

– stb.

Tipikus TCR ellentételezés
a kérésért cserébe: …„HA
minden reggel futással
kezdesz…AKKOR hiába 
keres a kaszás….”

A nem megfelelõ magatartás megváltoztatásához persze
akaraterõ kell, amit nem könnyû kommunikációval kiváltani.
Csak nagyon erõs hatáseszközökkel lehet érdemi hatást elérni.
Azt is a klasszikus reklámok révén tudjuk, hogy a döntés kierõ-
szakolásának két útja van:
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Elõször az elõbbire mutatok példát még a háborús idõkbõl.
A normális családi viszonyok felbomlása miatt újfajta magatar-
tásbeli veszélyek születtek, amelyekre társadalmi célú reklá-
mokkal próbálták felkészíteni a lakosságot.

Két „Neked jó” típusú figyelmeztetés
a múltból. Az egyik az otthon maradt
fiatal anyukák alkoholizmusának rém-
képét mutatja. A másik arra figyelmez-
teti a katonákat, hogy hiába néz ki tisz-
tának egy prostituált, abból még lehet
baj.

A mai idõkben az ilyen „szolid” ijesztgetéssel szemben telje-
sen immunissá vált a célközönség. Egy portugál szervezet ko-
kain-ellenes reklámjában fordítottak egyet az érvelés stílusán és
valódi reklámos csábításba csomagolták az üzenetet.

125■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA / A „Neked jó” típusú reklámok

– vagy nagyon rá kell ijeszteni a partnerre a várható
veszélyek miatt

– vagy nagyon el kell bûvölni a várható elõnyökkel
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Mi jó Neked? „Élj gyorsan, halj meg
fiatalon! Fogyassz kokaint!”
A TCR új generációs változatai nem
nevelnek a jóra, inkább meghökkentenek. 

A következõ példán egy nagyon egyszerû verbális üzenet ol-
vasható egy fejlõdõ országból. Épp ellenkezõje az imént lá-
tottaknak. Itt nem ijesztgetnek az AIDS negatív következmé-
nyeivel, hanem a pozitív következményeket sorolják fel; azzal
érvelnek milyen elõnyökkel jár a betegség elkerülése. 

Pozitív motiváció: HA
felelõsen élsz, HA óvszert
használsz,… AKKOR tel-
jesülnek a terveid és szép
karrier áll elõtted…

Ellenpontként egy olyan megoldás, amely egy fejlett ország
kommunikációs „ízlését” mutatja ugyanabban a témában. Ez
bizony aligha nevezhetõ pozitív motivációnak.

126 ■ A TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁM PSZICHOLÓGIÁJA
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Manapság
a „Neked jó” típusú
társadalmi célú rek-

lámok inkább azt
hangsúlyozzák, ami

„Neked NEM jó”!

Motivációs sokszínûség a „Neked jó” ígéretének
bizonyítására

„Neked (is) jó!” De hogy fogod megérteni?

rádöbbentéssel? megmagyarázással?
ijesztéssel? rávezetéssel?
elrettentéssel? vágykeltéssel?
komolyan? nevetségessé téve?
figyelmeztetéssel? felvilágosítással?
a várható veszteséggel? a várható nyereséggel?

Vajon melyik ezek közül a legcélravezetõbb? Számos kutatás
alapján bizonyosnak látszik, hogy rövidtávon a sokkoló elretten-
tés mûködik a leghatékonyabban, hosszú távon inkább a várható
veszteségekkel járó folyamatos fenyegetettség.

A kereskedelmi célú reklámokat is beszámítva, valamennyi
reklámozási mûfaj közül a „Neked jó” típusú üzenetek alkalma-
sak leginkább mindenféle lélektani trükkre, amivel megpróbál-
ják a delikvenseket jobb belátásra lehet bírni. Az alábbi táblázat
egyfajta statisztikai összefoglaló arról, hogy mely hatáseszközö-
ket veszik igénybe leggyakrabban a társadalmi célú kommuni-
kációban.
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AIDS ellen 
II. megoldás
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A társadalmi célú kommunikációban egyértelmû túlsúlyt élveznek
a negatív példákat bemutató, nagyon erõs hatáseszközök. 

A dohányzás ellenes kampányok különbözõ megoldásai mu-
tatják a legszemléletesebben, hogy milyen sokféle módon lehet
„támadni” a dohányosok attitûdjeit – az enyhe figyelmeztetés-
tõl a legdurvább sértésig.
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– finom célzás párkap-
csolatokban felbuk-
kanó problémák, kel-
lemetlenségek
lehetõségére,

– figyelmeztetés kelle-
metlen következ-
ményekre,

– gúny, undor keltése

– megszégyenítés, ne-
vetségessé tétel
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– sokkoló példázatok,

– ijesztõ, félelemkeltõ
utalás a következmé-
nyekre

– fenyegetés, elrettentés

A „Neked Jó” típusú TCR a társadalom javának érdekében az
egyén meggyõzésén alapul.
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…hiszen az õ problémái is megoldódnak, egy egészsége-
sebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb élet lehetõsége vár rá.

2. A ÐNeki jó” típusú reklámok 
Ellentétben a „Neked Jó” típusú megszólalásokkal, a „Neki Jó”
típusú reklámoknál a kért szívességért cserébe a hirdetõ nem
tud felajánlani semmit!

A keletkezõ „haszon” döntõ hányada azé lesz, akinek az ér-
dekében a gyûjtés – adomány, vagy segély formájában – törté-
nik. Egy kis hányad természetesen jut ebbõl a keletkezõ haszon-
ból a társadalom számára is, hisz az „õ” gondja is kisebb lesz
általa.
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Jelentheti azt is, hogy az egyénnek fel kell adnia
függetlenségét, kényelmes életstílusát, vállalnia kell
egy sor lemondást, kényelmetlenségeket, új szokások

fölvételét, esetenként több kiadást, nagyobb idõ-
ráfordítást. Ennek fejében azonban õ is részesülhet

abból a „haszonból”, ami a társadalom
számára keletkezik…

A „Neki Jó – marketing” terméke maga az üzenet,
ami nem más, mint kérés a társadalom

valamelyik hátrányos helyzetû csoportjának
megsegítésére.
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Kik azok, akiknek az érdekében a
társadalmi célú reklám megszólal?

(Itt csak a társadalom tagjainak
nyújtott segítségrõl célszerû beszél-
ni. Az állat- és növényvédelem a kör-
nyezetmegóvás a „Nekünk Jó” terüle-
téhez tartozik.)

Karitatív, humanitárius tevékenység a világ gondjaira
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árvíz- földrengés
károsultak

fedél-nélküliek
éhezõ gyerekek
árvák
öregek

AIDS, HIV
hepatitis
rák
véradás
donor – kérés

erõszak, 
családon belüli

erõszak, 
esélyegyenlõség 
magzatelhajtás,

gyerekek 
bántalmazása

üldözöttek 
háborús áldo-

zatok
bebörtönzöttek 
jogfosztottak 
rasszizmus

szegénység betegség jogi politikai

magány hátrány

Ajóreklám06-2.qxp  2010/10/20  12:28  Page 132



„LÉCCI!” A „NEKI JÓ” TÍPUSÚ REKLÁMOK 
LÉLEKTANA

Valamennyi társadalmi célú megszólalás közt ez a legnehezebb
alaphelyzet. Ugyanis csak kérésrõl van szó. A társadalom nevében
megszólaló szervezet kér valamit a társadalom tagjaitól a tár-
sadalom más, nehéz helyzetben lévõ tagjainak megsegítésére.

Az adakozásra irányuló kérés irányulhat

pénz-adományra szegényeknek, bajba 
jutottaknak

más típusú adományra ajándék, ruha, élelem, 
gyógyszer

életmentõ adományra véradás, szerv-adás
humanitárius segítségre örökbefogadás, befogadás
erkölcsi felkarolásra fogyatékosok, betegek, 

hátrányos helyzetûek
politikai aktivitásra jogfosztottak, bántalmazottak
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Akár feltûnik a kérés verbális formája, akár nem,
a kommunikáció lélektanilag a „Legyen szíves – Légy

szíves – Légyszi… – Lécci” alaphelyzetbõl indul ki
és teljesen a partner hangulatától, adakozó kedvétõl,

„könyörületétõl”, függ annak sikere.
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Jellegzetes adománykérõ
reklám. Ellenszolgálta-
tásként „csak” egy fel-
emelõ érzést kínál: „50
dollár fejében megment-
hetsz 150 emberéletet”

Míg a társadalmi célú reklám minden más formájánál lehet
találni olyan „ellenszolgáltatást”, amely jutalmat ígér a cselek-
vési hajlandóság fejében, jelen esetben ez a „jutalom” csak va-
lamilyen erkölcsi, etikai, vallási, önmegvalósítási szempont le-
het. Egy olyan virtuális „fizettség”, amely a részvét, az empátia,
a rokonszenv kielégítésére, a lelkiismeret megnyugtatására
szolgál. 

A különbözõ segélyszervezetek, a gyûjtésre és támogatásra
hivatott karitatív alapítványok, vagy a filantrópiára, mecenatúrá-
ra is nyitott vállalkozások ugyanazzal a gonddal küzködnek.
Miként tudják a véges forrásokból pártfogoltjuk számára a leg-
nagyobb részt megszerezni. Nagyon sok bajba jutott áldozat
van a világban, aki megérdemli a segítséget és nagyon nehéz
mindenkinek eldöntenie, hogy ezek közül kin akar, vagy tud se-
gíteni, mikor érzi belsõ kötelességének az emberi segítségnyúj-
tást, (könyörületet, részvétnyilvánítást, emberi támogatást).
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Az adománykérõ reklámok eredményessége három lélektani
szemponttól függ:

1 Sikerül-e az emberek többségénél az érintettséget felkelte-
ni (amikor mindenki úgy érzi, hogy neki is köze van a
problémához)

2. Sikerül-e felmentést és bíztatást adni az önzõ gén legyõ-
zéséhez (amikor felszabadultan engedelmeskedhet min-
denki a belsõ erkölcsi parancsoknak)

3. Sikerül-e azonnali mozgosító hatást elérni (amikor az
adakozó kedv azonnali cselekvéshez vezet)

A „Neki jó” típusú reklámokra háruló
feladatok:
Érintettség kiterjesztése. Belsõ disszo-
nancia csökkentése. Mozgósítás.
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KÉRÉSI STRATÉGIÁK

A „Neki jó” típusú reklámok hasonlítanak a legjobban a klasszi-
kus reklámhoz, legalábbis ami a hatásmechanizmusukat illeti.
Szinte teljesen megegyeznek az alapkérdések, amelyek az üze-
net kialakításához szükségesek: MIT? – HOL? és KINEK aka-
runk elmondani? Hiszen ha a célcsoportokat nem a megfelelõ
helyen és nem a megfelelõ üzenetekkel érjük el, akkor ugyanúgy
látványos lesz a kudarc, mint egy kereskedelmi reklámnál. Ki-
sebb lesz a bevétel.

Az árva gyerekek,
az erõszak áldoza-
tai, a mély-szegény-
ségben élõk,
a hajléktalanok és
még oly sokan
mások szorulnak 
segítségre..

Hogyan lehet maximalizálni az emberek karitatív hajlandó-
ságát? Ugyanúgy, ahogy a reklám esetében, itt is a kommuniká-
ció stratégiai kidolgozottságán múlik az eredményesség.
Ugyanúgy, ahogy a klasszikus reklámok esetében, itt is fontos a
szegmentálás (a megfelelõ célcsoportok kiválasztása) a pozí-
cionálás (a segítségre szorulók problémájának pontos elhelye-
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zése a fejekben) és a targetálás (a célközönségre szabott üze-
net pontos célba juttatása).

A téma értékétõl függetlenül itt
is mûködnek a reklámozás stra-
tégiai törvényszerûségei: szeg-
mentálás, targetálás, pozicio-
nálás.

AZ ERKÖLCSI HASZON KONVERTÁLÁSA

A „Neki jó” típusú társadalmi célú reklámok nagylelkû felaján-
lásokra épülnek és helyzetüknél fogva – minden más reklámtól
eltérõen – nem tudnak konkrét hasznot ígérni. Csak kérni tud-
nak. Természetesen az adakozó célcsoport attitûdjeinek megfe-
lelõen itt is vannak lehetõségek, de ezek elsõsorban olyan er-
kölcsi jutalmak, (hasznok), amelyek a racionális mérlegelés ha-
tárain kívül esnek.
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– vallási parancsok, erkölcsi parancsok teljesítése, –
humanitás – lelki béke – küldetéstudat – önértékelési
szempont, stb.

Az alapítványok áldozatos és intenzív adománygyûjtõ tevé-
kenysége, – különösen az adó-egyszázalékok megszerzésére
irányuló kampányok következtében ezen a területen is erõs
konjunktúra alakult ki. Verseny alakult ki, csak nem a „vásárló”,
hanem az „adakozó” megnyerésére. A társadalmi célú reklá-
mok készítõi kezdték ellesni és megtanulni azokat a módszere-
ket, melyekkel a klasszikus reklámok oly ügyesen tudják a ma-
guk oldalára állítani a befogadókat. A csak szánalomra, irga-
lomra, nagylelkûségre, könyörületességre épülõ adományké-
rések kora lejárt. Kiemelkedõen fontos kreatív feladat lett, hogy
az adományokat kérõ szervezetek az elvont erkölcsi hasznok
helyébe a modern kor embere számára megfogható, jól ér-
telmezhetõ hasznokat kínáljanak. Természetesen nem anyagi
jellegû, vagy gazdasági hasznokról van szó, hanem olyan, az
önmegvalósító törekvésben is szerepet játszó elõnyökrõl, ame-
lyek a kereskedelmi reklámokban is gyakran felbukkannak.

Hadd’ mutassak be két példát az ilyen „konverzióra”. A Vö-
röskereszt Véradásra buzdító reklámfilmjében nem csak áldo-
zatot kérnek, hanem a véradásért cserében „ellenszolgáltatás-
ként” megpróbálnak olyan „hasznot” is felmutatni, amely a vér-
adó számára is fontos. A véradást megelõzõ orvosi vizsgálat-
ból mindenki megtudhatja, hogy egészséges-e. Ezzel az érve-
léssel a „Neki jó” típusú reklámból hirtelen egy „Neked jó” tí-
pusú reklám lesz.
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Ha egészséges vagy, – örülj,
hogy adhatsz vért.

Ha adhatsz vért, – örülj,
hogy egészséges vagy.

Hasonló módszerrel ért el sikereket a Grey ügynökség több-
szörösen díjnyertes társadalmi célú reklámja is a leukémiás
gyerekek érdekében. 

Itt is az a titok nyitja, hogy a kérést
(ha játékosan is), de valódi „üzleti
ajánlattá” konvertálták.
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A „NEKÜNK JÓ” TÍPUSÚ REKLÁMOK

A kommunikációs helyzet lélektani aspektusából nézve ez a
legizgalmasabb kihívás. Hiszen itt a „Neki jó” típusú reklámok-
hoz hasonlóan ugyanúgy kérni kell, de ugyanakkor fel lehet
ajánlani közvetett jutalmakat, amelyek a közösség nyereségé-
bõl visszaáramlanak az „adakozóra”. 

Kicsit egyszerûbben: 1.) „Ha segítesz a környezeted tisztán
tartásában, az mindenkinek jó lesz, köztük Neked is!” 2.) „Ha
segítesz újjáépíteni a templomot, az jó lesz az egész falunak, de
Te is járhatsz majd oda.” 3.) „Ha segítesz megakadályozni a folyó
szennyezését, akkor Neked is tiszta vized lesz.” Ám vannak
áttételesebb ígéretek is: 4.) „Ha kevésbé szennyezed a levegõt
az autóddal, kevesebb tüdõbeteg lesz, és talán Te is megúszod.”
5.) Ha nem nézed tétlenül az állatok kipusztulását, az unokáid
még láthatnak jegesmedvét” 6.) Ha nem nézed tétlenül az
erõszak terjedését, akkor Te is nagyobb biztonságban leszel és
egy kellemesebb országban élhetsz a jövõben” stb.

A kommunikátor ügyességén múlik, hogy az általános
közérdeket mennyire képes egyéni érdekké is alakítani. A tár-
sadalmi „Jót” mennyire képes egyénekre lebontani. A kreatívok
számára talán ez a leghálásabb feladat, mert jó érzelmi megol-
dásokkal bámulatos hatásokat tudnak elérni.
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A „Nekünk jó” típusú reklámok olyan problémákra
hívják fel a figyelmet, amelyeknek a nagyobb
közösségre is kihatásuk van, de megoldásukra

a megszólított személy részvételére, hozzájárulására,
cselekvésére is szükség van.
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A helyi közösségek problémáinak megoldására irányuló TCR
feladatok viszonylag egyszerûbbnek tûnnek.

Ha meg kell menteni a könyvtárat, fel kell építeni a templo-
mot, el kell távolítani a szemétlerakót, akkor az egyéni és a kö-
zösségi érdek közel van egymáshoz. Konkrét érdekek említése
nélkül is mûködik a meggyõzési folyamat.

Idegen csoportok érdekei már nehezebben vezethetõk vissza
egyéni érdekekre, de a térbeli és az idõbeli közelség még meg-
könnyíti az érvelést.

A kutyapiszok elleni fellépés egy szûkebb város-
rész, vagy lakóközösség érdeke. Jó a közösség-
nek és jó külön-külön a tagjainak is.

Térben és idõben távoli bajok orvoslása csak közvetett úton
hoz hasznot a megszólított személyek számára. Ilyenkor na-
gyon erõs impulzusok kellenek ahhoz, hogy mégis cselekvésre
késztessenek.

Ide tartozik minden nagyon lassan megváltoztatható, és na-
gyon távoli ügy. A környezetszennyezés, a klímaváltozás, az
energiagazdálkodás, az állatvédelem, a Föld kincseinek megõr-
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zése – ezek mind olyan témák, amelyeknek haszna csak a távoli
jövõben jelentkezik. Hiába múlik a emberek tömegének jövõje
ezektõl a sorskérdésektõl, ilyenkor a reklám ügyességén múlik,
hogy meg tudja-e teremteni az egyénben a közvetlen érin-
tettség érzetét.

Ha már nem „Nekünk jó”, csak
az „Unokáinknak jó”, (pontosab-
ban rossz) – még akkor is van
közvetlenül ható fenyegetettség.

Azt is viszonylag egyszerû összekötni, amiért egyformán elõnyös az
egész emberiség és az egyszerû polgár számára az energiatakarékos-
ság.
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A génmanipuláció és az
állatkísérletek általi

fenyegetettség visszavezetése
a hétköznapi „Miért jó

nekünk?” világába 
már kimondottan nehéz

feladat.

A legnehezebb kihívás a napi érdekeltségünktõl és fõleg cse-
lekvési lehetõségeinktõl távol álló globális ügyek képviselete

…részvét, düh, jajkiáltás –
a kommunikáció legszenvedélye-
sebb formái a jegesmedvék meg-
mentéséért
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Például azt, hogy mi közünk a globális felmelegedéshez és
mit tehetünk mi ez ügyben, azt szinte lehetetlen megmagyaráz-
ni. Ám ilyenkor hadrendbe lehet állítani a reklámbefolyásolás
régi, jó bevált eszközeit: az érzelmi viharkeltést, az ijesztést, a
humort, a provokációt. A jegesmedvék kihalásának fenyegetõ
rémét például már minden lehetséges hatáseszköz bevetésével
feldolgozták. Feltûnt már öngyilkosság gondolatával foglalko-
zó, homeless szerepben tengõdõ, és égbõl alázuhanó jeges-
medve. A téma erõteljes exponálása és folyamatos felszínen
tartása nyomán szinte tapinthatóvá vált a közösségi tudatban
bekövetkezett attitûd-változás. Ez volt a legfontosabb cél!

Akár „Neked jó”, akár „Neki jó”, akár „Nekünk jó” a társadal-
mi probléma megoldása, a reklám eszközeivel minden másnál
hatékonyabb meggyõzési offenzíva vethetõ be. A „Jóra” való
rábeszélés és a „Rossztól” való eltérítés feladatára nehéz jobb
fegyvert találni, mint a reklámot.
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