
REKLÁMPSZICHOLÓGIA

9.  az IMÁZS
és az imázstranszfer 







Védelem

 KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás)
  ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás)

Orange®



Napocska

Donuts®

 KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás)
  ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás)



Fantázia

 KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás)
  ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás)



IMAGE

Az attribúcióval (hozzárendelt 
tulajdonságokkal)

az ing, a nyakkendő, a narancslé és a csokoládé mellé

 a vásárló kap még „valamit”,
ami ugyan nem megfogható, de mégis 

hozzátartozik az áruhoz. 
Ez az:



Az imázs az imázs birtokosának összes
múltbeli tapasztalatából épül fel. (Boulding)



a külső formai, vizuális jegyekkel:

ARCULAT, CORPORATE IDENTITY:
Az arculat része a cégről/termékről megjelenő minden
• Külső jegy  (logo,cégtábla, levélpapír,üzletkép, reklám)

• A dolgozók jegyei (fellépés, szimpátia, hírnév)

• A kommunikáció módja  reklám, PR stílus, gyakoriság, 
tartalom)

• A működés kapcsán való találkozás 
(elégedettség, minőség, vevőszolgálat, kapcsolattartás)

Nem tévesztendő össze!

Arculat ➯ pecsét Imázs ➯ lenyomat



★ Márka - imázs

★ Termék-imázs

★ Cég-imázs

★ Ország-imázs

Fajtái:

Audi, Siemens,   Black and Decker,        
Bramac, Herendi, Cég imázs  »»»   márka imázs

Termék imázs  »»»  cég imázs Unicum,  Chemotox, Libero, 

Márka imázs  »»»  termék imázs    Shell olaj, Heinz ketchup, HP nyomtató

Termék-imázs  »»»  ország imázs magyar szalámi, ausztrál gyapjú,       
francia kölni, skót whisky

Átfedések:



 Egyszerre általános és szubjektív: valós 
benyomásokból építkezik, de szubjektív 

reakciókban ölt formát.

Az imázs tapasztalatokból, érzelmi 
töredékekből, emléknyomokból, hangulati 

elemekből szerveződő virtuális képzet.

IMÁZS (Image, összkép)

AKKOR HOGYAN LEHET MÉRNI????



Sportos Elegáns

Egyéni Családias

Alkalmi Hétköznapi

Laza Tradicionális

Minőségi Praktikus

Trendi Klasszikus

Fiatalos Kortalan

Pasztell Élénk

Az imázs leképzezése: 
IMÁZSPROFIL KÉSZÍTÉS

A két görbe közti különbség a reklám hatására történő 
imázs-elmozdulást mutatja



Sportos Elegáns

Egyéni Családias

Alkalmi Hétköznapi

Laza Tradicionális

Minőségi Praktikus

Trendi Klasszikus

Fiatalos Kortalan

Pasztell Élénk

Az imázs leképzezése: 
IMÁZSPROFIL KÉSZÍTÉS

A két görbe közti különbség a reklám hatására történő 
imázs-elmozdulást mutatja



IMÁZS (Image, imago, összkép)

 AZ IMÁZS:

A TERMÉK HELYE A TUDATBAN

 ÉS ANNAK ÉRZELMI UDVARA!

cél: a megbízó számára minél előnyösebb kialakítása

Reklám, PR, CSR



IMÁZS (Image, imago, összkép)



IMÁZS (Image, imago, összkép)

Piros Pirula Projekt: “Üzenet” 1-7



Piros Pirula Projekt: “Üzenet 1.

Az imázs gondozása



negatív imázstranszfer



negatív imázstranszfer



IMÁZS PROFILOK



biztonság

bölcsesség

partnerség

korrektség

erősség

kedvesség

megbízhatóság

pontosság

“A” BANK
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Brand-Image

Brand
Power

Brand
Equity

Brand
Value

erő presztízs érték

ár
disztribúció
sales promo

reklám

márka-
személyiség,
fogyasztói

kör,
hűség

hírnév,
egyediség,
tapasztalat



MÁRKASZEMÉLYISÉG

Az ember a vele kapcsolatba kerülő 
személyekről csoportokról  és a 

tárgyakról is automatikusan kialakítja a 
maga imázsképét:

Emberi tulajdonságok: az étteremnek is lehet hangulata, a 
vállalatnak is lehet „lelke”, a hivatalnak is lehet „modora” a 

szolgáltatásnak is lehet „kedve”, a cipőnek is lehet „személyisége”



Kelly féle szereprepertoár teszt  
A fogyasztás vizsgálatánál az összefüggés 
feltárása a személyiség és a választott márka 
között!!! 

A márka-személyiség vizsgálata

Asszociációs vizsgálatok 
A termékhez kapcsolódó attitűdök feltárása. 
(J.Aaker)

Recall vizsgálatok
Egyes tulajdonságok felidézése, 
felismerése.

Márka azonosítás

Márka asszociációk

Márka azonosulás



IMÁZS TRANSZFER



IMÁZS-TRANSZFER

(KONNOTÁCIÓ)

A  márkához hozzárendelt más tárgy, személy, 
fogalom, amelnek értéke hozzákapcsolódik a 

márkához

egy ismert dologról alkotott kép
következetes átvitele a termékre

ill.a márkára



imázs-transzfer: konnotáció: hozzárendelés



imázs-transzfer: konnotáció: hozzárendelés



Imázsreklám



Imázsreklám

General Electric



KONNOTÁCIÓ
(összekapcsolás): 

attribúció
(neki tulajdonítás,

cimkézés)

valorizáció
(felértékelés)

ad-link

átirányítás

IMÁZSTRANSZFER



Természeti  értékek
Tárgyi    értékek Szociális    (státusz) értékekTenger, 

nap, 
erdő, 
felhő, 
virág, 
állat, 

Személy  értékeiArany  
ezüst  
műtárgy 
régiség 
műalkotás

Barátság  
béke  
szerelem  
bizalom

Híres 
ember

Valorizáció
felértékelés



VALORIZÁCIÓ



VALORIZÁCIÓ

természeti értékek



VALORIZÁCIÓ

természeti értékek



VALORIZÁCIÓ

természeti értékek



VALORIZÁCIÓ

tárgyi értékek



VALORIZÁCIÓ

személyi értékek





Az ad-link lehetővé teszi, hogy az ismert elemeket 
öszekötve ide-oda ugorjunk az emlékezetünkben, egyik 

elem “előhívhassa” a másikat.

az  AD-LINK



A jövő:  Mind map


