
 

REKLÁMPSZICHOLÓGIA

A BEFOGADÁS
KAPUI

Percepció és percepció-kutatás

4.







    A környezeti és testi ingerekből való információnyerés általános 
elnevezése. 

Az érzékeléshez képest tartalmazza a felismerés, a megkülönböztetés 
funkcióját is, beleértve a tapasztalat, vagy a gondolkodás által 

történő módosulásokat.  

Amit az érzékeinkkel és az értelmünkkel 
„felfogunk” az jut el az észlelés szintjéig. 

ÉRZÉKELÉS 
(Percepció)

ÉSZLELÉS  
(Appercepció)

A befogadás kapui



Exposure 
stage

Attention   
stage

Comprehen- 
sion stage

Az észlelés szakaszai

Az információ 
eléri a fogyasztót

Foglalkozni 
kezd a beérkező 

ingerrel

Megérti a 
jelentést 

(üzenetet)



Hiányos percepció

 alsó küszöb: olyan alsó pont, amelynél kisebb fizikai intenzitású inger 
az egyén számára már nem érzékelhető

 határ küszöb: az a pont, amelyen túl az inger intenzitásának fokozása 
már nem eredményez nagyobb észlelést

 differencia küszöb: az a legkisebb változás az inger intenzitásában, 
melyet az egyén képes észrevenni. 

Küszöb alatti észlelés

Kritikus szint alatti észlelés

Amikor egy kampány nem éri el az észlelési szintet



0.3 sec  -  0.6 sec



0.3 sec  -  0.6 sec



Tachiszkópos Percepció-kutatás

0.3 sec  -  0.6 sec



Gestalt elmélet:  “Részből a jó egész”



A reklám első 
számú kihívása:

HARC AZ 
ÉSZREVÉTELÉRT 



Harc az észrevételért

Merge exposure effect:
“A küszöb alatti ingerek összeadódnak”



Harc az észrevételért

Merge exposure effect:
“A küszöb alatti ingerek összeadódnak”



Színek, formák, mozgások
harca az észlelésért
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A LAMAR Advertising kutatásai alapján felállított erősorrend

Színek harca az észrevételért

A színek intenzitása és kontrasztja
az észlelés szempontjából meghatározó
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A színek intenzitása és kombinációja

az észlelés szempontjából meghatározó



A színek intenzitása, kontrasztja és eredetisége
az észlelés szempontjából meghatározó



PERCEPCIÓS 
BLOKÁD



Ellenállások a reklám - befogadással 
szemben

Nem tudatos

ellenállások

Tudatos

ellenállások

Koncepcionális

ellenállások

„Vidra effektus”

(az érzékszervek automatikusan 
bezárulnak)

„Tagadás”

(megfogalmazott ellenvetések 
az üzenettel szemben)

„Elutasítás”

(A reklám műfajának 
általános kerülése és 
elutasítása)
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Nem tudatos

ellenállások
„Vidra effektus”
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“...Nézem, de nem látom!”

A fülünk...és az 
érzékszerveink
automatikusan
bezárulnak. 

BANNER VAKSÁG
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BANNER VAKSÁG



“...Nézem, de nem látom!”

MIVEL LEHET ÁTTÖRNI
A PERCEPCIONÁLIS

ELLENÁLLÁSOK FALÁT?



“...Nézem, de nem látom!”

MIVEL LEHET ÁTTÖRNI
A PERCEPCIONÁLIS

ELLENÁLLÁSOK FALÁT?IMPULZUS
  TÖMEG

az össz-ingerhatás
 ereje:
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IMPULSE MASS 
IMPULZUS
  TÖMEG

méret gyakoriságx mozgásx x helyérték
A TARTALOMTÓL (KREATIVITÁSTÓL) FÜGGETLEN 

FIGYELEMFELKELTŐ ERŐ

Felnagyított ingerek

Ismétlődő ingerek

Mozgó ingerek

Jól elhelyezett ingerek



IT = méret x gyakoriság x mozgás x helyérték



Az impulzustömeg emelése 

IT = méret x gyakoriság x mozgás x helyérték



A TARTALOMTÓL (KREATIVITÁSTÓL) FÜGGETLEN 
FIGYELEMFELKELTŐ ERŐ

Impulzustömeg: A MEGVÁSÁROLHATÓ FIGYELEM



Impulzustömeg: A MEGVÁSÁROLHATÓ FIGYELEM

IT = méret x gyakoriság x mozgás x helyérték



Impulzustömeg: A MEGVÁSÁROLHATÓ FIGYELEM



Impulzustömeg: A MEGVÁSÁROLHATÓ FIGYELEM

IT = méret x gyakoriság x mozgás x helyérték



Impulzustömeg: A MEGVÁSÁROLHATÓ FIGYELEM

IT = méret x gyakoriság x mozgás x helyérték



Impulzustömeg: A MEGVÁSÁROLHATÓ FIGYELEM



plakáthely ára: 

~ 300.000 USD / hó
(60 millió Ft./hó)!

napi 566.500 járókelő

átlagos tartózkodási idő:

45 perc - 160 perc

TIMES SQUEREA 3 legdrágább impulzustömeg



átlagos

 évente:

34 millió gyalogos 
+17   millió busz-utas
+  3   millió taxi
+  2   millió szgk. 

56 millió ember

a téren megfordulók

79%-a                             
18 és 35 év közötti

a tradicionális hirdetők
szerződése titkos

A 3 legdrágább impulzustömeg



HACHIKO SQUERE

napi 2,2 millió átszálló 

utas a Shubuya pályaudvarnál

a 10 kiemelt hely ára évi: 

~ 103 millió USD    
(21 milliárd Ft.)!

15mp.-es LED program napi  

60x      ~ 11.000 USD 

A 3 legdrágább impulzustömeg



Harc az 
észrevételért,

Harc az 
impulzustömegért



Harc az észrevételért - Harc az impulzustömegért

www.milliondollarhomepage.com
a pixelenként mgvehető impulzustömeg

http://www.milliondollarhomepage.com
http://www.milliondollarhomepage.com


2008. ÁPRILIS 4., PÉNTEK • LXVI. ÉVFOLYAM, 79/2. SZÁM, 28 OLDAL • BUDAPESTI KIADÁS • WWW.NOL.HU • 145 FORINT

ARCOK: KASZPAROV, A VISSZAVONULT SAKKFENOMÉN FOLYTATJA POLITIKAI JÁTSZMÁJÁT » 26. OLDAL

Harc az észrevételért - Harc az impulzustömegért



viewers cost/30sec

1967 (Kansas) 24.m 42 000 $

1972 (Dallas) 57.m 96 000 $

1983 (Mami) 84.m 420 000 $

1989 (San Fr.) 82.m 700 000 $

2000 (St.Louis) 88.m 1 300 000 $

2007 (Chicago) 99.m 2 100 000 $

2013 (Baltimore) 108.m 2 700 000 $

2014 (Seattle) 112.m 3 000 000 $

2015 (San.Clara) 115.m

Cost of 30 sec. commercial during Superbowl

Largest 
Impulse Mass 

ever in Television

5.000.000 $



 

REKLÁMPSZICHOLÓGIA

PERCEPCIÓ 
KUTATÁS

4/a.

Az észlelés optimális feltételei



Hagyományos, 
percepció-kutatás



Eye tracking camera                 Mobile Eye 



Eye tracking camera                 Mobile Eye 



Print teszt



Print teszt



DM teszt



Mobil teszt



Video teszt

https://www.youtube.com/watch?v=-IUM-vZaWhchttps://www.youtube.com/watch?v=-IUM-vZaWhc

https://www.youtube.com/watch?v=-IUM-vZaWhc
https://www.youtube.com/watch?v=-IUM-vZaWhc


Film test



https://www.youtube.com/watch?v=fuynUfUjeSk

Megosztott figyelem teszt

https://www.youtube.com/watch?v=fuynUfUjeSk


In-store tesztek



Módszertan

ROI:  (Region of Interest)



az agy információ- 
feldolgozási kapacitása:

szó/mp.4



A sorrend (eyetracking) szerepe

1.

3.

2.

4.

5.



Blickfang:  “eye catcher”       a tekintet megragadása

   Blickführung:  “scanpath”  a tekintet továbbvezetése                           



Blickfang:  “eye catcher”       a tekintet megragadása

   Blickführung:  “scanpath”  a tekintet továbbvezetése                           



“Percepciós ár”



Képernyő optimalizálási technikák



Köszönöm a figyelmet!


