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PSZICHOLÓGIA
és

 REKLÁM

1.

Feladatkörök,
Elméletek, 

Módszertan



A marketing célja: a keresleti viszonyok 
megváltoztatása a piaci célcsoportok gazdasági 

viselkedésének megváltoztatása által.

Ahhoz, hogy a fogyasztó viselkedését 
befolyásolni lehessen, meg kell ismerni 

gondolkodásának, érzelmeinek, félelmeinek 
mozgatórugóit is!

Kotler:

A REKLÁMPSZICHOLÓGIA FELADATA

A FOGYASZTÓ MEGISMERÉSE ÉS BEFOLYÁSOLÁSA



FÉLELEM RIZIKÓ KÉTELY

motíválni! érvelni! nyugtatni!
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vásárlás előtt vásárlás közben vásárlás után

TÁJÉKOZÓDÁS DÖNTÉS ÖNIGAZOLÁS



Megismerni a
márkát

Mire képes?

Megismerni a
fogyasztót

Mit akar?

Megismerni a
reklámeszközt

Mire jó?

Megismerni az
eredményt

Mi változott?

A REKLÁMPSZICHOLÓGIA FELADATA



meggyőzően?
hihetően?
motiválóan?

JÓ
HELYEN?

JÓKOR?

 JÓNAK?

   JÓL?

EREDMÉ 
NYESEN?

észrevehetően?
figyelemkeltően?

emlékezetesen?
hatásosan?

megfelelő célcsoportnak?
vonzóan? érthetően?

amikor érintett?

KÉRDÉSEK A REKLÁMPSZICHOLÓGIÁHOZ



JÓ
HELYEN?

JÓKOR?

 JÓNAK?

   JÓL?

EREDMÉ 
NYESEN?

KÉRDÉSEK A REKLÁMPSZICHOLÓGIÁHOZ
meggyőzően?
hihetően?
motiválóan?

észrevehetően?
figyelemkeltően?

emlékezetesen?
hatásosan?

megfelelő 
célcsoportnak?

amikor érintett?

vonzóan? 
érthetően?



JÓ
HELYEN?

JÓKOR?

 JÓNAK?

   JÓL?

EREDMÉ 
NYESEN?

KÉRDÉSEK A REKLÁMPSZICHOLÓGIÁHOZ
meggyőzően?
hihetően?
motiválóan?

észrevehetően?
figyelemkeltően?

emlékezetesen?
hatásosan?

megfelelő 
célcsoportnak?

amikor érintett?

vonzóan? 
érthetően?



kerüli a manipulációt

?
MIBEN MÉRHETJÜK A REKLÁM-HATÁST?

A legnehezebb kérdés:

- vásárlásban?
- ismertségben?
- érdeklődésben?
- kedveltségben?



Kedveltség,
Motiváció
növelése,

 
Akarat

mozgósítása

IMÁZS-ban,
ATTITŰD-ben

HÁROMFÉLE HATÉKONYSÁG MÉRÉS

Pszichológiai
hatékonyság

Üzleti 
hatékonyság

Kommunikációs
hatékonyság

Értékesítés,
Piaci részesedés

növelése,
 

Disztribúció
fokozása

Ismertség
Emlékezet 
növelése
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KUTATÁS

és 
MÓDSZERTAN

REKLÁMPSZICHOLÓGIA



REKLÁM 
TESZTELÉS
✓ figyelemkeltő hatás?

✓ információ érthetősége?

✓ tetszés?

✓ hitelesség?

✓ ellenvetések?

  HATÁS- 
VIZSGÁLAT

MI  VÁRHATÓ? HOGY SIKERÜLT?

Előtt
e

Utána

✓felismerés?

✓emlékezeti hatás?

✓mozgósító hatás? 

✓márka azonosítás?

✓imázs változás?

A REKLÁMPSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI



KÉRDEZÉS MEGFIGYELÉS MÉRÉS

- interjú
- kérdőív
- mélyinterjú

- helyszíni
- fókuszcsoport
- rejtett kamerás

- laboratóriumi
- kísérleti
- neurológiai

A REKLÁMPSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI



1. FÓKUSZCSOPORT

 6-8 fős csoport, melyen kísérleti körülmények közt lemérhetők egy-egy 
termékre vagy annak reklámjára adott reakciók.

● arcmimika analízis
● viselkedés megfigyelése
● érzelmi megnyilvánulások
● kiscsoport interakciók

A REKLÁMPSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI



2. KÍSÉRLETEK, MÉRÉSEK

● SZEMKAMERA vizsgálatok
● reakcióidő mérés 
● bőr reakció (GBR) (hazugságvizsgáló)
● emlékezet vizsgálatok

A REKLÁMPSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI



3. NEUROMARKETING

A REKLÁMPSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI

●  EEG ill. fMRI  
(Electroencephalograph, 

Magnetic Resonance Imaging) 
Agykutatás, 

Elektromos “mintázatok” feltérképezése



4. ADATELEMZÉS (Data Science)

A REKLÁMPSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI

Az internetről begyűjtött személyes adatok, érdeklődési körük, a lájkok, a 
megosztások, az életkor az aktuális ünnepek és egyéb tevékenységeink gépi 

elemzése alapján
a rendszerek hamarabb fogják tudni, hogy mire 

vágyunk, mint mi magunk.



A REKLÁMPSZICHOLÓGIA MISZTIKUMA

TUDATOS  és NEM TUDATOS

hatások együttese

csak tudományosan megalapozott szempontokról lesz szó!


