
TÁJÉKOZÓDÁS
szakirodalom, források, feladatok

REKLÁM
Tervezés- Kutatás



kreativ.hu
mediainfo.hu
brandtrend.hu
mmonl ine .hu
hvg.hu, / trademagazin.hu     

kötelező:

socialbakers.com/hu
leglike.hu/ feszbuker.hu
magyarfogyaszto.hu
dig i ta lhungar y.hu
s l ideshare .com

javasolt:

gerillamarketing.lap.hu
mediakutatas.lap.hu
reklamugynokseg.lap.hu
adsoftheworld.com
knowyourmeme.com

hasznos:

Online szakirodalom

 addict blog
 adrenalin blog
 rabbitblog.hu 
 marketingmorzsák.hu
 marketingkommando.hu/blog

érdemes:



Tájékozódás a jelenben

Letölthető interjúk a marketingkommunikációs 
szakma fontos szereplőitől

Letölthető előadások a marketingkommunikációs 
szakma fontos témáiról

www.digitalhungary.hu

http://www.digitalhungary.hu
http://www.digitalhungary.hu


  www. sasistvan.hu     



Upgrade ’16

elmélet
gyakorlat

Éves haladási terv



Tananyaghoz:

csak könyvtárban
Bookline, Libri,
Alexandra, Líra



Tananyaghoz:

BGE MET CORVINUS



Friss online szakirodalom:

2016 2015 2015



http://www.kreativ.hu/
a_reklam_helye.php

Kiegészítő (letölthető) kézikönyvek:

http://hvgorac.hu/
modern_reklamjog_kiadva
ny?search=pázmándi

http://neo-interactive.hu/
dmtk/2016/
tenyek_konyve_2016.pdf

http://www.kreativ.hu/a_reklam_helye.php
http://www.kreativ.hu/a_reklam_helye.php
http://www.kreativ.hu/a_reklam_helye.php
http://www.kreativ.hu/a_reklam_helye.php
http://hvgorac.hu/modern_reklamjog_kiadvany?search=p
http://hvgorac.hu/modern_reklamjog_kiadvany?search=p
http://hvgorac.hu/modern_reklamjog_kiadvany?search=p
http://hvgorac.hu/modern_reklamjog_kiadvany?search=p
http://hvgorac.hu/modern_reklamjog_kiadvany?search=p
http://hvgorac.hu/modern_reklamjog_kiadvany?search=p
http://neo-interactive.hu/dmtk/2015/tenyek_konyve_2015.pdf
http://neo-interactive.hu/dmtk/2015/tenyek_konyve_2015.pdf
http://neo-interactive.hu/dmtk/2015/tenyek_konyve_2015.pdf
http://neo-interactive.hu/dmtk/2015/tenyek_konyve_2015.pdf
http://neo-interactive.hu/dmtk/2015/tenyek_konyve_2015.pdf
http://neo-interactive.hu/dmtk/2015/tenyek_konyve_2015.pdf


hvg.hu/könyvek

Ajánlott:

A marketing új logikája,
új próbálkozásai (2009)

Kreatív munka a hazai 
ügynökségeknél (2002
és 2014)

Kreatív munka a nemzet- 
közi ügynökségeknél (2002)

http://www.21idea.hu/downloads/
Konyv.pdf

http://www.21idea.hu/downloads/Konyv.pdf
http://www.21idea.hu/downloads/Konyv.pdf
http://www.21idea.hu/downloads/Konyv.pdf
http://www.21idea.hu/downloads/Konyv.pdf


Ráadás

Ezt nem
adom,ez
disznósajt!

S A S I S T VÁ N
Történetek, tanulságok, töprengések

A REKLÁM VILÁGÁBÓL

a
Branded content-ről

a táradalmicélú
reklámról és CSR-ról

a
reklámfilmekről



Vizsgakérdések

2016. dec.



1. A reklámgazdaság működése, szervezetei, és versenyei Magyarországon
2. Reklámköltés, reklámtorta. A legfrissebb adatokkal. Várható trendek.
3. A webkorszak hatása a kommunikációra, a médiára és a marketingre.
4. A marketingkommunikáció eszközei.  Az öt fő irány. A reklám új formái.
5.  Innovatív reklámeszközök.
6. Reklám és média. New media. A közösségi média és a reklám.
7.  A reklámhatékonyság mérésének három módja.  Mi az Effie?
8. 7. A tervezés folyamata a brieftől a hatás méréséig. Stratégiák sora.
9. A jó brief ismérvei
10. Az STP stratégia feladata. Szegmentációs módszerek.

11. A márka funkciói. A brandépítés eszközei. A márkaérték fogalma és mérése.
12. A szeretetmárka.
13. Az integrált kommunikáció célja és formái. (Az integrációs piramis)
14. A Consumer Generated Marketing ismérvei. A prosumer tulajdonságai.
15. Bevonó marketing. Engagement marketing. 
16. A content marketing és formái.
17.  Online marketing. “To find” és “Being found”.
18.  Reklám szabályozás. Törvények és az etikai kódex.
19.  Televizió- és online mérőszámok.
20.  Társadalmi üzenetek (CSR) és a reklám


