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“ELABORÁCIÓ!”
(kognitív feldolgozás)

Tantusz



A FELDOLGOZÁS
(ELABORÁCIÓ)

a kognitív folyamat.
Minősége attól függ, 

hogy a befogadó 

- mennyit ért meg, 
- mennyit tudatosít, 

- mennyit jegyez meg, 
- mennyit hasznosít

 a beérkező információkból.



Exposure 
stage

Attention   
stage

Comprehen- 
sion stage

A reklám feldolgozásának 
szakaszai

Az információ eléri a 
fogyasztót

Foglalkozni kezd a 
beérkező ingerrel

Megérti a jelentést 
és az üzenetet   



- az üzenet tartalmától

- a kódolás bonyolultságától

- a befogadó kognitív képességeitől

- a befogadó érintettségétől

- a szituációtól, zavaró tényezőktől

Egy reklámüzenet átviteli hatásfoka függ:

...ezért van az, hogy ugyanaz a reklám sosem hozza ugyanazt 
az eredményt különböző heyzetekben és különböző célcsoportoknál.



Exposure 
stage

Attention   
stage

Comprehension 
stage

MOSS  MAGADRA APUKÁM!
FLESH 

EXPO
PAVILLION 24
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Exposure 
stage

Attention   
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Comprehension 
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A reklám feldolgozásának hatékonysága
 Az üzenet megértése, megjegyzése, bevésése, belsővé tétele, hasznosítása

Exposure 
stage

Attention   
stage

Comprehension 
stage

Az eredmény a kódolás és dekódolás sikerének függvénye



Mennyire sikerült dekódolni az üzenetet?
Célba ért - e a mondanivaló?

A reklám feldolgozásának hatékonysága
 Az üzenet megértése, megjegyzése, bevésése, belsővé tétele, hasznosítása
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A reklám feldolgozásának hatékonysága
 Az üzenet megértése, megjegyzése, bevésése, belsővé tétele, hasznosítása

Mennyire sikerült dekódolni az üzenetet?
Célba ért -e a mondanivaló?



A felismeréséből
és az összefüggések meglátásából

keletkező kellemes élmény

 az

 “AHA”
 ÉLMÉNY



AHA!

A reveláció ereje. 
“Két ismert dolog közti új összefüggés felismerésének élménye”



AHA!

A reveláció ereje. 
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illenniu

It just won’t be complete
without

AHA!

A reveláció ereje. 
“Két ismert dolog közti új összefüggés felismerésének élménye”



130 horses and 3 cows

AHA!

A reveláció ereje. 
“Két ismert dolog közti új összefüggés felismerésének élménye”

                Audi A4 with free leather interiors     



AHA!



AHA!



A furcsa és mulatságos 
összefüggések felismeréséből
keletkező kellemes élmény

 a

 “HAHA”
 ÉLMÉNY



HAHA!

A reveláció ereje. 
“Két ismert dolog közti új összefüggés felismerésének élménye”



reveláció  + humor  + meglepetés

HAHA!



reveláció  + humor  + meglepetés

HAHA!
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reveláció  + humor  + meglepetés

HAHA!



A meglepő, merész, sőt normaszegő 
megoldások felismeréséből

keletkező különleges élmény
 
a

“HŰHA”
 ÉLMÉNY



“HŰHA”

provokáció  + normaszegés  + humor 



HŰHA!

provokáció  + normaszegés  + humor 



HŰHA!



 

 

“HAHA”
 ÉLMÉNY

Az ötlet “robbanásának”
három fokozata:

“HAHA”

“AHA”
 ÉLMÉNY

“WOW”

reveláció  reveláció
+ humor

“HŰHA”
 ÉLMÉNY

“OOPS”

reveláció
+ provokáció
+ humor
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- mennyit hasznosít

 a beérkező információkból.

...ezért van az, hogy ugyanaz a reklám sosem hozza ugyanazt 
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THE LIONS
HAVE ARRIVED
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THE LIONS
HAVE ARRIVED

nincs  “ÁHÁ”
                   élmény

van  “ÁHÁ”
                 élmény

THE LIONS
HAVE ARRIVED

egyszerű
kreatív



megértési
idő

mozgósító
erő

      

információ
átvitel

emlékezeti
hatás

egyszerű kreatív

nincs  “ÁHÁ”
                   élmény

van  “ÁHÁ”
                   élmény

terjedés

rövid, kiszámítható hosszabb, bizonytalan

korlátozottteljeskörű

gyenge nagyon maradandó

nulla nagyon erős

érintettségtől függő nagyon hatékony

ELABORÁCIÓS HATÁSFOK
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