
KAMPÁNY FAJTÁK,
KAMPÁNY JELLEMZŐK

Gyak.4.Tervezés-Kutatás     



1. A folytonosság elve

2. A megkülönböztethetőség elve

3. Az egyértelműség elve

4. Az életszerűség elve

5. A változtathatóság elve

6. Az integráció elve

Kampány kritériumok



Kampány jellemzők

Iránya

Ereje

Dinamikája

Szerkezete

Kiterjedése (költsége) országos, helyi, btl, sajtó..tv..online, event, integrált,

időtartama. frekvenciája, ára  stb.

front loaded, back loaded, flight burst

pull (a fogyasztót húzza), push (a terméket nyomja)

beharangozó,  fenntartó, image, építkezőJellege

eszköz+timing



Kampány terv

médiaterv: a médiamegjelenések éves 

vagy kampányszintű összesítő táblázata, 

amely tartalmazza a legfontosabb 

információkat a meghatározott időszakra 

tervezett médiatevékenységről (időzítés, 

célcsoport, regionalitás, médiaválasztás, 

kampány hossza és büdzsé).

http://mediapedia.hu/media
http://mediapedia.hu/media
http://mediapedia.hu/kampany
http://mediapedia.hu/kampany
http://mediapedia.hu/informacio
http://mediapedia.hu/informacio
http://mediapedia.hu/celcsoport
http://mediapedia.hu/celcsoport
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TV                

Rádió                

Nyomtatott
 sajtó                

Köztér                

Banner 
kampány                

Vírus video             

Gerilla 
marketing                

Esemény 
szponzoráció          

Felvi.hu - SMS                

Kampány struktúra

Péld
a:



Kampány struktúra

Péld
a:

2012

“Szeresd Pocakot!”



...egy kampány története

A “Pocak” kampány története



KAMPÁNY 
MÉRÉS



Kampány mérés

ROI
Return Of  Interest 

Egy kampány gazdasági hatékonyságának (ROI) mérése 



Kampány mérés

ROI
Return Of  Interest 

REACH  (elérés)

CPT (Cost per Thousand)

AFF  (célcsoport arány)

SOV  (Share of Voice)

AKTIVITÁSI RÁTA hány százalék válik vevővé?...küldi vissza, 
lájkolja, lép tovább...

az adott időszakban a versenytársak közt kinek 
van a legnagyobb reklámozási “hangereje”

az adott médiában mennyire reprezentált 
a kívánt célcsoport

ezer főre jutó költés CPM (Cost per Mille)
(Click per Thousand,  Pay per Click)

mennyi ember látja az adott reklámot 
(közösségi médiában is!) 



A világ leghíresebb 
kampányai



GOT MILK?  
from 1993

Goodby Silverstein & Partners 2002-ben: a világ 10 legjobb kampánya közt

http://en.wikipedia.org/wiki/Goodby_Silverstein_%26_Partners
http://en.wikipedia.org/wiki/Goodby_Silverstein_%26_Partners
http://en.wikipedia.org/wiki/Goodby_Silverstein_%26_Partners
http://en.wikipedia.org/wiki/Goodby_Silverstein_%26_Partners


GOT MILK?

The 10.000 dollars question:    “Who shot Alexander Hamilton? “



A leghíresebb integrált kampányok



A leghíresebb integrált kampányok



A leghíresebb integrált kampányok



A leghíresebb integrált kampányok



1879, 1979

ABSOLUT VODKA









BORSODI
1994





SZERINTEM!
2004



RTL Klub
“SZERINTEM...”

kampány





kutyás-rendőrös 
ex-vietnámi alakulatos 
besokallós menedzseres 
újranösülös csajozós 
kövéremberes 
káromkodós harlemos 
edzőnek szerződő hozzánemértős 
gettós tanáros szívbemarkolós 
kincsvadászós sivatagos 
aránytalanul leszámolós 
polgárjogis túlkapásos 
multicéges kijátszós 
fürdőszobábanbaszós
óriásmajmos városrombolós


