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“Mert valójában a márka sorsát nem
mi döntjük el. Mi valójában semmit sem 
döntünk el.  A vásárló dönt. Ez a lényeg.”

                                     Yoshio Ishizaka
                                    a Toyota elnöke

Fogyasztói Hatalomátvétel

Consumer Generated Marketing



Fogyasztói részvétel - fogyasztói ellenállás



   mindenhez

+ hozzáfűzhetnek

+ hozzászólhatnak,

+ visszaszólhatnak,

+ beleszólhatnak,

+ “beszólhatnak”,

+ kezdeményezhetnek,

+ irányíthatnak!

Az internettel a fogyasztók 
minden eddiginél hatékonyabb 

fegyvert kaptak a kezükbe, 
így nemcsak kikerülhetik a 

reklámokat, de azonnali 
“válaszcsapást” tudnak mérni 

minden befolyásolási 
szándékra!

Fogyasztói részvétel - fogyasztói ellenállás



A “rábeszélőgépek” kora lejárt!
A fogyasztók “visszapofáznak”

ELJÖTT A “FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL”
IDEJE!

A média szerepe megroppant

S.I: A “Visszabeszélőgép”Médiakutató 2004/4



fogyasztói hatalomátvétel úttörője:

18,402,304 views comments: 46,153

Dave Caroll: United broke my guitarre

https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo

https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo


“OMLÓSZ csirke”

Fogyasztói hatalom - fogyasztói ellenállás
(reklám-eltérítés)

https://www.youtube.com/watch?v=vouD3urFAKg

https://www.youtube.com/watch?v=vouD3urFAKg
https://www.youtube.com/watch?v=vouD3urFAKg


reklám-eltérítés

Fogyasztói hatalom - fogyasztói ellenállás
(reklám-eltérítés)

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

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


Fogyasztói hatalom - fogyasztói ellenállás
(reklám-eltérítés)

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

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


A hálózatnak sajáthangja van, ami olyan erős hogy már-már 
nem is tudjuk befolyásolni,ugyanakkor alapvetően határozza 

meg a fogyasztói döntéseket.    (Mányai Csaba)

A hálózatok korában, már nem tudják a 
vállalatok a termékünkről, illetve a magáról a 
vállalatról szóló információk terjedését 
ellenőrizni: bárki, bármit mondhat, eltorzíthat és 
megváltozathat és az, pi l lanatok alatt 
futótűzként terjedhet el a világhálón. 



Fogyasztói részvétel - fogyasztói ellenállás - fogyasztói “büntetés”



Tékozló Homár

Naiv ügyfélnek étel és italfogyasztás után sem voltak hajlandóak 
egy pohár vizet adni a Gastland Bisztróban a Széll Kálmán téren:

28.041 személy ajánlja

Fogyasztói részvétel - fogyasztói ellenállás - fogyasztói “büntetés”



fogyasztói befolyás:  REKLÁMELTÉRÍTÉS
                        (brand hijacking)



LONSDALE
  NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

fogyasztói befolyás:  REKLÁMELTÉRÍTÉS
                        (brand hijacking)



fogyasztói befolyás:  REKLÁMELTÉRÍTÉS
                        (brand hijacking)



fogyasztói befolyás:  REKLÁMELTÉRÍTÉS
                        (brand hijacking)



fogyasztói befolyás:  REKLÁMELTÉRÍTÉS
                        (brand hijacking)



Customers Don't Want Ads, They 
Want A Conversation

 BRANDON EVANS  2013

Marketing is rapidly transforming into a dialogue between 
buyers and sellers or collaborative marketing. 

Consumer Generated Marketing

http://www.fastcompany.com/user/brandon-evans
http://www.fastcompany.com/user/brandon-evans


www.fn.hu

1 perc alatt !    !    !    !
...több mint 1,5 millió valamilyen 

“tartalom” - megosztás:
(web-linkek, hírek, sztorik,
blogbejegyzések, jegyzetek,
kommentek, képek, filmek, 
dokumentumok, ajánlások)

!    !    !    !

 U      G             C           !User Generated Content !

“ “They Want A Conversation”

http://www.fn.hu


- 33 millió amerikai felhasználó véleményezett már valamit az interneten

A Tripadvisor hálózatába tartozó hasonló tematikus oldalak összesen          
46 millió látogatót vonzanak havi szinten, a Tripadvisoron pedig a 
felhasználói vélemények száma már rég túllépte a 2 milliót.” 

- Minden 2. ember, aki az interneten vásárolt műszaki készüléket, az 
előtte megnézte más felhasználók véleményét.

A Pew Internet & American Life projekt szerint:

User Generated Content !



User Generated Content !

A milleniumi generáció vásárlói döntéseit 
a többiek véleménye befolyásolja



Consumer Generated Advertisement

Self Generated Advertisement  

User-led Innovation

User Generated Content !



PROSUMER



PROSUMERPROSUMER
CONSUMER

PRODUCER
A fogyasztói hatalomátvétel szülötte a:

Nemcsak felhasználója, hanem kialakítója az információnak.

“Aktív fogyasztó, aki részt vállal az értékesítési
folyamatban a termék kialakításától a reklámozásig.”



PROSUMER

praktikus szószóló tréfás kreatív kötekedő

A fogyasztói hatalomátvétel szülötte a:



YouTube: The Future of the Media (2006)

született:  2010 táján



Nemcsak felhasználója, hanem 
kialakítója az információnak.

...aktív fogyasztó, aki részt vállal az 
értékesítési folyamatban a termék 

kialakításától a reklámozásig

Prosumerek



Prosumerek



Prosumerek

ki kell használni a “consumerben” lévő “producert”!

http://www.adverblog.com/wp-content/uploads/2012/05/CA.jpg
http://www.adverblog.com/wp-content/uploads/2012/05/CA.jpg
http://www.adverblog.com/wp-content/uploads/2012/05/CA.jpg


"Dear Shane,

As a token of our appreciation for the positive 
media you helped us attain earlier this spring, 
we'd like to thank you with this very cool one-of-
a-kind Samsung Galaxy S III. This is the only 
customized S III in Canada, and we hope you 
enjoy it as much as we enjoyed watching the 
story of the Dragon and the Kangaroo go viral.

 Párbeszéd a fogyasztóval

Az ilyen hirdetések túllépnek az egyszerű képes-, szöveges tartalmakon, olyan 
kép-, videó- és hanganyagokat használnak fel, melyekkel a hirdetésbe bevonódó 

látogató további (márka)élményhez jut. 

Prosumerek



Milyen fogyasztó a PROSUMER?

Ellenséges!

Bizalmatlan!

Finnyás!

Egoista!

Rapszodikus!

DE

Rajongó!

Hűséges!

Mérlegelő!

Közösségi!

Érzelmes!

kerüli a manipulációt

fél a becsapástól

okoskodó, elkényeztetett

elvárja a nyereséget

változtatja az értékrendjét

kerüli a manipulációt

fan, márk-evangelista

kötődő, 

geek, nerd

szívesen megosztja a tapasztalatát

nyitott az érzelmekre



Rajongó!

Hűséges!

Mérlegelő!

Közösségi!

Érzelmes!

Ellenséges!

Bizalmatlan!

Finnyás!

Egoista!

Rapszodikus!

Steve Jobs 2007

Itt vannak!

https://www.youtube.com/watch?v=vZYlhShD2oQ

https://www.youtube.com/watch?v=vZYlhShD2oQ
https://www.youtube.com/watch?v=vZYlhShD2oQ


vásárlás
érdeklődés

(vágy)figyelem

A régi marketing cél-ideál:
(a vásárlók elérése)



rajongó
támogató

(barát)ismerős

Mai marketing cél-ideál:
(a prosumerek elérése)



A legtöbb eladó még ma is úgy gondolkozik,
mintha csak ő diktálhatna a marketing világában. 



HOGYAN
KELL 

MEGSZÓLÍTANI A 
PROSUMERT?



Párbeszéd! Partnerség! Bevonás! 



100.000 új
facsemete

Párbeszéd! Partnerség! Bevonás! 



Consumer Generated Marketing
egy remek példa

...előre bekalkulálni a fogyasztói reakciókat!

https://www.youtube.com/watch?v=fvKVqi9oxGY

https://www.youtube.com/watch?v=fvKVqi9oxGY
https://www.youtube.com/watch?v=fvKVqi9oxGY

