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A BÁRSONYOS FORRADALOM
A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTELés

A fogyasztók minden eddiginél
hatékonyabb fegyvert kaptak a 

kezükbe,
mellyel nemcsak kikerülhetik a 

reklámokat, 
de azonnali ellencsapást mérhetnek

minden befolyásolási kísérletre.
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bárki nyilvánossághoz juthat



Eltérítés (hijack)



➡ Vírus kommunikáció 
                                                     (WOM fénysebeséggel, függetlenedett hírforrások, My media)

levelező közösségek,
blogok, fórumok,

comment-ek
közösségi oldalak,

társalgók,
tartalommegosztók,

➡“Many to Many” kommunikáció 
                                                        (sok ember befolyásol sok embert)

➡ A “Prosumer” megjelenése 
                                                     (1- Profesional Consumer, 2-  Producer Consumer)



“Az ötödik hatalmi ág” (törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás, média)

“A média maga az üzenet” (McLuhan)

“Te vagy az üzenet” (web2)



A rábeszélőgépek kora lejárt!
A fogyasztók “visszabeszélnek”!

FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL ZAJLIK

A média szerepe csökken... a fogyasztó interaktivitása nő...



Mit tudhatsz meg tőlem a Marketingtortán?

1.  
A TAVALYI MÉDIA
SZAKKÖNYVEKET
KI LEHET DOBNI!



dove evolution
Director Tim Piper Ogilvy, Yael Staav (soft citizen). Soho - post 
production, Rogue - editing, Vapor music - sound and ...

                  2 years ago 21,715,063 views tpiper*****      

Cadbury's Gorilla Advert Aug 31st 2007
Cadburys 2007 advert featuring Gorilla / Ape. Watch as the Gorilla 
feels the air. See the expressions as the Gorilla ...

            1 year ago 13,572,637 views macegrove*****

http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
http://www.youtube.com/user/tpiper
http://www.youtube.com/user/tpiper
http://www.youtube.com/watch?v=TnzFRV1LwIo
http://www.youtube.com/watch?v=TnzFRV1LwIo
http://www.youtube.com/user/macegrove
http://www.youtube.com/user/macegrove


Az első magyar vírusreklám



Mit tudhatsz meg tőlem a Marketingtortán?

2.  
A HAGYOMÁNYOS 

BEFOLYÁSOLÁSI STÍLUS 
(FELDÍCSÉRÉS, ÍGÉRET)

A MÚLTÉ!



- figyelemkeltés
- emlékezet növelés
- szükségletek keltése
- vágyak keltése
- motiválás 

A boldogság ígérete



“Tudod, ők tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják...”



Mit tudhatsz meg tőlem a Marketingtortán?

3.  
A BENEFIT HALOTT!

“ADVERTAINMENT”
MOST EZ A ÚJ JELSZÓ!



Epica Golden Price

“Advertainment”  (cserébe a tolakodásért)



Nissan Pathfinder lengéscsillapító

“Advertainment”  (cserébe a tolakodásért)



Mit tudhatsz meg tőlem a Marketingtortán?

3.
A PROVOKÁCIÓ ÉS A 
PIMASZSÁG DIADALA:

A GERILLAREKLÁM  

Bársonyos forradalom - fogyasztói hatalomátvétel



bármi a környezetünkben 
alkalmas hirdetésre



Olcsó eszközökkel...



bármi a környezetünkben alkalmas 
hirdetésre

Váratlan helyeken..



Eredeti megoldásokkal..



bármi a környezetünkben
 alkalmas hirdetésre



KREATÍV



bármi a környezetünkben alkalmas hirdetésre





A gerillamarketing egy olyan 
újfajta irányzat

a fogyasztókkal való 
kommunikációban, amely

nem elsődegesen a 
hagyományos 

médiafelületeken jelenik 
meg

innovatív, szokatlan, sokszor 
meghökkentő módszereket 

használ az üzenet célba 
juttatására



Aki az ötlet fegyverével, kevés pénzzel 
képes a figyelmet elrabolni!

Ki a gerillamarketinges?



A HAGYOMÁNYOS 
HADSEREG VESZÍT, 

HA NEM NYER.

A GERILLA NYER, 
HA NEM VESZÍT!

“The conventional army loses if it doesn’t win.”

“The guerilla wins, if they do not lose.”



Mit tudhatsz meg tőlem a Marketingtortán?

4.  
FOGYASZTÓI 

HATALOMÁTVÉTEL =
A FOGYASZTÓ 

NÉLKÜL NEM MEGY!



Miért továbbítják, miért 
töltik le?

- ajándék
- élmény megosztás

- bennfentesség
- jólértesültség

- együttes élmény



Kedvenc vírustéma:  a nemek közti évődés

szőkenős reklámok



Kedvenc vírustéma:  a nemek közti évődés

szőkenős reklámok



Tabuk

Kedvenc vírustéma:  paródia



De van ilyen is:

Kedvenc vírustéma:  szenzáció



Mit tudhatsz meg tőlem a Marketingtortán?

5. 
 HATALOMÁTVÉTEL A 
KOMMUNIKÁCIÓBAN

(Word Of Mouth, Word oF Mouse)
Buzz = c2c



FELERŐSÍTETT ZSONGÁS
amplified buzz

Média



amplified BUZZ



XXX



6.
NEM CSAK AZ A FONTOS, 

HOGY MIT 
CSINÁL A REKLÁM A 

FOGYASZTÓVAL,
HANEM HOGY MIT CSINÁL

A FOGYASZTÓ A REKLÁMMAL!



Mit tudhatsz meg tőlem a Marketingtortán?

7.  

A REKLÁMOT MÁR
NEM CSAK TE CSINÁLOD!



Újfajta “párbeszéd” a
fogyasztóval



Mit csinál a 
közönség a 
reklámmal?

re-make
Visszacsatolt

zsongás
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Mit tudhatsz meg tőlem a Marketingtortán?

8.  
- HAGYD, “GYŐZNI” A 

FOGYASZTÓT!

HAGYD HOGY ELTÉRÍTSEN!



Köszönöm a figyelmet!


