
 SZERETETMÁRKÁK
(emotional branding)

10.

Tervezés-Kutatás



A fosztogatók 
VAJON MIÉRT        

a Heinekent 
“vitték” legjobban                   

a Cathrina 
Hurrikán  után?

(...miközben ez az 
egyik legolcsóbb 

sörmárka?)



Intím kapcsolat a
fogyasztó és a márka közt?



HA A 
MÁRKÁNAK 
VAN
- múltja
- sorsa
- személyisége
- stílusa
- hangulata

akkor van
BARÁTI KÖRE is!

Barátunk: a MÁRKA



Barátunk: a MÁRKA

HA A 
MÁRKÁNAK 
VAN
- múltja
- sorsa
- személyisége
- stílusa
- hangulata

akkor van
BARÁTI KÖRE is!



Barátság a márkával és a márka által

Guinness wheelchairs basketball commercial                17 millió megtekintés

https://www.youtube.com/watch?v=0Vxjh6KJi8E

https://www.youtube.com/watch?v=0Vxjh6KJi8E
https://www.youtube.com/watch?v=0Vxjh6KJi8E


KAPCSOLAT,
BIZALOM,

BARÁTSÁG?

-úgy, mint egy 
személlyel?



 Szeretet  és  Kultusz.



+

-

+-

szeretet

tisztelet

Kevin Roberts:

tömegcikkek divatcikkek

nagy márkák lovemarks

titokzatosság 
+ érzékiség + intimitás  
+ személyes kapcsolat

Ahhoz, hogy a nagy márkák életben maradhassanak, el kell érniük, hogy vásárlóik 
feltétlen hűséget érezzenek irántuk. 



titokzatosság 
+ érzékiség + intimitás  + 

személyes kapcsolat



titokzatosság 
+ érzékiség + intimitás  + 

személyes kapcsolat



titokzatosság 
+ érzékiség + intimitás  + 

személyes kapcsolat



titokzatosság 
+ érzékiség + intimitás  + 

személyes kapcsolat



titokzatosság 
+ érzékiség + intimitás  + 

személyes kapcsolat



“Ha valamiből milliárdos márka lesz,
ott többről van szó észérveken

alapuló ragaszkodásnál.”

                           Jim Stengel P&G                                       

A szeretetmárkákat azok az emberek 
teremtik meg, akik mély kötődéssel

viszonyulnak irántuk.

ÉRTELMEN TÚLI LOJALITÁS



ÉRTELMEN TÚLI LOJALITÁS

Boomers “X” “Y” “Z”

1946-64 1965-80 81-2001 01-2012

1988

https://www.youtube.com/watch?v=po0jY4WvCIc

https://www.youtube.com/watch?v=po0jY4WvCIc
https://www.youtube.com/watch?v=po0jY4WvCIc


ÉRTELMEN TÚLI LOJALITÁS

Emberi érzések:
ragaszkodás,

hűség,
bizalom,

...a márka
és a vállalat iránt



“You are the greatest company of the world!- Soak it in!”

Steve Ballmer búcsúbeszéde 2013. okt.
ÉRTELMEN TÚLI LOJALITÁS

soakitin

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

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


“We are shaping human history”

Best commercial in Superglobe 2014
ÉRTELMEN TÚLI LOJALITÁS

soakitin

https://www.youtube.com/watch?v=qaOvHKG0Tio

https://www.youtube.com/watch?v=qaOvHKG0Tio
https://www.youtube.com/watch?v=qaOvHKG0Tio


SZERETETMÁRKA

kapcsolatot teremt

szereteten alapul

érzelmeket közvetít

love storyt épít 

előnyöket hirdet

ismeretet ad

 elismerésre épít...

 minőséget  ígér

történeteket mesél

titokzatosságba burkolózik

MÁRKA





Never 



Socialdaily 2014

Autó szeretetmárkák a Facebookon



Hazai toplista

lovemarks



Millward Brown 2013 okt.

Hazai szeretetmárka rangsor



Hazai
szeretet-
márkák

2013.szept.
Facebooker.hu



Legkedveltebb márkák rajongói
(Top Fans)

Facebooker.hu 
/2013.47.hét/



Kevin Roberts: titokzatosság 
+ érzékiség + intimitás  
+ személyes kapcsolat

https://www.youtube.com/watch?v=VrK8AEDjFn0

https://www.youtube.com/watch?v=VrK8AEDjFn0
https://www.youtube.com/watch?v=VrK8AEDjFn0


innen indult, ...nagy utat járt be!

1976
1980

1979



ide jutott, ...nagy utat járt be!



Szánkózás a Normafán 
Szamos marcipán  
Nemzeti Múzeum kertje 
Zorán 
Margitsziget futókör 
Szerb Antal regényei  
Romkocsmák  
Rudas fürdő 
Katona József színház 
Börzsöny 
Túró rudi  
Kellér Dezső, Hofi Géza, Királyhegyi Pál 
Szent István Bazilika és/vagy a Rumbach 
Sebestyén utcai zsinagóga 
Vársoligeti fasor, budai hegyek villái  
Lakáséttermek és lakáskoncertek 
Jankovics Marcell rajzfilmjei 

Ön miért maradna Magyarországon?
•  2%
•  2%
•  2%
•25%
•  4%
•  4%
•11%
•  1%
•  4%
•  7%
•21%
•  9%

• 1%
•  4%
• 0%
• 3%

HVG 
közvélemény
kutatás  2012 
szept.



Ha minden lojális ügyfél venne egy plusz Túró Rudit 
minden alkalommal, amikor a Tescóban vásárol,

A szeretetmárka gazdasági tényező is!

akkor a plusz bevétel
5.3 milliárd Ft lenne egy év alatt.  





2012. nov.



lájkok szerint



lájkok szerint



lájkok szerint



lájkok szerint



lájkok szerint



Kezdetektől a Facebook toplista élén:



Kezdetektől a Facebook toplista élén:
...na vajon miért?

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

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


Lokális érzelmi motívumokkal is kiegészítik!

...na vajon miért?



rajongóbarátismerős

Mai marketing cél-ideál:



All you need is L O V E

A kedveltséget üzleti 
előnyökön kívüli más 

eszközökkel is meg lehet 
szerezni!

AIDS ellenes 
kampány a világ
196 országában, 

közös énekléssel.

https://www.youtube.com/watch?v=oTMalUYlXL8

https://www.youtube.com/watch?v=oTMalUYlXL8
https://www.youtube.com/watch?v=oTMalUYlXL8


minőség

megbecsülés

hűs
ég

szponzoráció

innováció

felelősségválla
lás

Mivel lehet “kiérdemelni”
a szeretetet?



felelősségválla
lás

Mivel lehet “kiérdemelni”
a szeretetet?

CSR
kommunikáció

Mit tesz a vállalat:
a környezetért,  a társadalomért, a 
családokért, az egészségért, az 
állatokért, az erdőkért, a vizekért,   
a szegénység ellen, a munkahelyek 
érdekében, a fenntarthatóságért,..

ÚJ!



Mivel lehet “kiérdemelni”
a szeretetet?

https://www.youtube.com/watch?v=dEU8wTTnoa0

felelősségválla
lás

törődés szegény sorsú gyerekekkel, támogatás a családnak

https://www.youtube.com/watch?v=dEU8wTTnoa0
https://www.youtube.com/watch?v=dEU8wTTnoa0


Mivel lehet “kiérdemelni”
a szeretetet?

https://www.youtube.com/watch?v=xL0T5FU5c1U

felelősségválla
lás

áldozatvállalás egy könnyebb, szebb életért...

https://www.youtube.com/watch?v=xL0T5FU5c1U
https://www.youtube.com/watch?v=xL0T5FU5c1U


EMOTIONAL
BRANDING



formatio reticularis

Emocionális döntések

“They don’t buy facts!”

Limbikus rendszer



“They don’t buy facts!”

1. Az emberek csak egy okból vásárolnak,  hogy
   érzelmeiket kielégítsék!

2. Az ellenállás logikai érvekben jelenik meg,
   de valójában az is érzelmi!

3. A mérlegelés lassú és bizonytalan. 
         Az érzelmi döntés gyors és végleges!

FEDEZD FEL A HIÁNYT ÉS ADD EL AZ ÉRZELMEKNEK!

Marc Gobé: Emotional branding



emotional branding



USP
UEP

emotional branding



emotional branding

Telekom New Zealand    “Thank You Dad”

https://www.youtube.com/watch?v=D8kgbT1O4F0

https://www.youtube.com/watch?v=D8kgbT1O4F0
https://www.youtube.com/watch?v=D8kgbT1O4F0


emotional branding

https://www.youtube.com/watch?v=FLeFfJ1XuEk

P&G  “Tank you Mom”  London Olympic Games

https://www.youtube.com/watch?v=FLeFfJ1XuEk
https://www.youtube.com/watch?v=FLeFfJ1XuEk


emotional branding

T-Mobile Hungary: Hóban ébred majd az ünnep... 

https://www.youtube.com/watch?v=6yBtEiuWqQ0

https://www.youtube.com/watch?v=6yBtEiuWqQ0
https://www.youtube.com/watch?v=6yBtEiuWqQ0


HA NEM SZERETNEK,
NEM FOGNAK

VÁSÁROLNI TŐLED!



“EMOTIONAL BRANDING”
érzelmi kapcsolatteremtés reklámmal

https://www.youtube.com/watch?v=hfMEH1sL8cQ

Sony:  Two Worlds          (Leonard Cohen)
A marketingkommunikációban egyre kevésbé a marketing, és egyre inkább a kommunikáció a hangsúlyos!

https://www.youtube.com/watch?v=hfMEH1sL8cQ
https://www.youtube.com/watch?v=hfMEH1sL8cQ

